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  چکیده

بلک مدعی شده است که منابع فردی از جمله شنناختی  -گفتمانی استعاره چاریس ینظریه

انندازهای از جملنه چشن  اجتمناعیو عاطفی، کاربردشناختی و زبنانی و همنننیم مننابع 

تخاب استعاره در گفتمان فرهنگی نقش مهمی در ساخت و ان تاریخی و ایدئولوژیک، دانش

 هنایثیر ایندئولوژی را در سناخت اسنتعارهأدارند. نگارنده در ایم مقاله سعی کرده است ت

هنای اساسنی مفهومی مرگ در اشعار شاملو و توللی به نمایش بگذارد . در حقیقت پرسش

هنای مفهنومی های مختلف شاعران بر ساخت اسنتعارهپژوهش ایم است که آیا ایدئولوژی

های مفهومی مرگ در اشعار شناعران از چنه های مبداء استعارهگ تاثیرگذار است؟ حوزهمر

 معنناییهای معنایی تشکیل شده است؟ روش تحقیق از ننو  همبسنتگی بنیم مت ینر حوزه

دهند کنه هنای پنژوهش نشنان منیایدئولوژی و مت یر معنایی استعاره مفهومی است. یافته

های متفاوت شده اسنت. جر به ساخت و انتخاب استعارههای متفاوت شاعران منایدئولوژی

های مربوط بنه حنوزه معننایی طبیعنت، خنانواده، شاملو در اشعار خویش بیشتر از استعاره

اسنتفاده کنرده اسنت، امنا تنوللی در اشنعار  نحینف موسیقی، دریانوردی، سفر و حیوانات

، و خوفننا  ننات درنندههنای معننایی حیواهای مربوط بنه حنوزهخویش بیشتر از استعاره

دهنند کنه هنای پنژوهش نشنان منییافتنه طبیعت، اهریمم و جنگ اسنتفاده کنرده اسنت.

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 

 ی حائز اهمیت هستند.متون ادب

   : مرگ، ایدئولوژی، استعاره، نظریه گفتمانی استعاره، شاملو، توللیهاکلیدواژه
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 . مقدمه 1

-ستایانه که زندگی را وا منیمرگ نگرشبه مرگ وجود دارد:  نگرشدر ادبیات فارسی سه 

 نگنرش جوید، مولوی بزرگتنریم نمایننده اینم اندیشنه اسنت. دو ،نهد و مرگ را عاشقانه می

-نگرد و برای رهایی از چنگال مرگ تلاش منیگریزانه که با نکوهش و نفرت به مرگ میمرگ

کند تا در ایم زندگی ناخواسته، داد عمر را از زندگی بگیرد و جهان دیگنر را فنرو نهند، خینا  

گرانه است که ضنمم پنذیرش آید. سومیم نگاه آفرینششمار میبزرگتریم نماینده ایم دسته به

برد و به دیگران ه  بهره های آن بهره میگ به عنوان یک واقعیت هستی، از زندگی و نعمتمر

 (.052 :6931 ،)فلنا  توان نماینده تما  عیار ایم گروه به حسناب آوردرساند. سعدی را میمی

( در زمینه تصویر مرگ و زندگی در شنعر معارنر اینران اشناره 613: 6930فروغی و رضایی )

ای نیما و شاملو انسان با مرگ اختیاری و آرمانی، هویت انسنانی خنویش را تاییند کردند که بر

بنر  در زمیننه تناثیر ایندئولوژی یمطالعاتهیچ کند. کند. ایم نو  مرگ قهرمان را جاودانه میمی

در ایم مقاله سعی شده اسنت تنا انجا  نگرفته است. تاکنون  های مفهومی مرگساخت استعاره

للی در زمیننه تناثیر وشناعران معارنر از جملنه احمند شناملو و فریندون تنبه بررسی اشنعار 

هند  . پرداختنه شنودهنای مفهنومی منرگ های مختلف شاعران بر ساخت استعارهایدئولوژی

اجتماعی و دوره زمانی مشنابه دو  فضایدر پژوهش حاضر بخاطر  نگارنده از انتخاب دو شاعر

زنندگی دو شناعر از  یو زماننه (( اسنت6911-6033) ( و توللی6913-6921) ) شاملو شاعر

-در حقیقت یکنی از تفناوت اما های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همسان استدیدگاه

ایندئولوژی شناملو بیننی و جهان متفاوت آنهاست. بینی و ایدئولوژیهای عمده دو شاعر جهان

انسیالیسن  در امتنداد حرکنت اگزیستمتاثر از فلسفه اگزیستانسیالیس  و نیهیلیسن  بنوده اسنت. 

گرایی در فلسفه غرب بر ایم باور است که انسان فقط با یک اراده و مسئولیت فنردی بنر انسان

جا مانده و فراموش شده است. اینم آزادی مطلنق و مسنئولیت عظنی  چوننان بنار ایم خا  به

اب، و دلهنره و س و نومیدی، اضطرأکند و تنهایی، رنج، هراس، یمهیبی بر دوش او سنگینی می

های وجنودی خنود شاملو دغدغه(. 51 :6939 )نجومیان، افکندعد  تعیم بر او همیشه سایه می

کشند. در های انسان معارر و مدرن است، به شکلی تراژیک به تصنویر منیرا که همان دغدغه

گینرد  زینرا او بیشنتر از الینوت تحنت تناثیر فلسنفه انگاری شدت بیشتری میشعر شاملو پوچ



 29                   ... مرگ در یاستعاره مفهوم نشيدر ساخت و گز یدئولوژينقش ا               سال نهم                
 

انگناری گرفتنار ای از زنندگی خنویش در دا  ناامیندی و پنوچ. شناملو در دورهنیهیلیس  است

امیند بنه رسنتگاری در او زننده  ،هنای ناامیندیشود  اما پس از عبور از فراز و فرود بیابنانمی

البته ایده رستگاری نزد شاملو اندکی متفاوت اسنت.  (.19 :6936)اکبری بیرق و سنایی،شود می

 (.11: )همنان کند که همان آزادی انسنان اسنتی ایده رستگاری، ایده آزادی را ارائه میاو بجا

مرگ در نگاه شاملو مت یر است و ایم ت ییر به دلیل چندگانگی مفهو  مرگ در نظنر اوسنت. او 

کند: یکی مرگ زندگانی که در واقع مردگان پراکننده در سه نو  مرگ را در اشعارش ترسی  می

شکل مرگ است که شاملو از آن هراسنان و بینزار اسنت. دیگنری د و ایم بدتریم خیابان هستن

مرگ طبیعی است که هر انسانی با آن روبرو اسنت. ننو  سنو ، منرگ اختیناری یعننی همنان 

غش می رود. ایم نو  مرگ از دیندگاه اشهادت و مرگ در راه عقیده است که انسان خود به سر

دی پشتوانه مرد  و ملت خود است و هرگنز تمنا  نشنده شاملو زیبا و ستودنی است  چنیم فر

بودلر شناعر بینی و ایدئولوژی توللی متاثر از جهان اما .(31 :6931 پور و همکاران،)حسا  است

های شعر بودلر مولفه یگرگرایی، گرایش به گناه و دفرانسوی است. مرگ، تمنیات جس ، اهرمم

شعر سیاه تنوللی وار  (. 021 :6932)باباچاهی،  ستبه شعر توللی رمز و راز عجیبی بخشیده ا

ها، قطعیت دانی  که عصیان سمبولیستهای فرانسه است. میاسرار و اضطراب شعر سمبولیست

کشند و در های مختلف هنر از جملنه شنعر بنه چنالش منیها را در عررهاحکا  پوزیتیویست

ها بر آن تاکید دارند. غنرق ستییتیوشوند که پوزها از واقعیتی رویگردان مینهایت سمبولیست

هننا، تمایننل بننه عننیش و هرزگننی نیننز از دیگننر شندن در تخیلننات، فارننله گننرفتم از واقعیننت

تر را از آن نصیب فراوان است. خصوریاتی است که شعر شاعران سمبولیست و شاعران منحط

هتنابگون و آلود و مبه  و گناه فضنای مشعر سیاه توللی ه  وار  ایم خصوریات و فضای مه

هاست و ه  معطو  به ظلمت و اشبا  و عال  اسنرارآمیزی اسنت کنه نیمه تاریک سمبولیست

بنابرایم مقایسه اشنعار دو شناعر از  (.619 :)همان ها را قابل تامل کرده استشعر سوررئالیست

توانند تصنویری روشننی از تناثیر ایندئولوژی را در های مفهومی مرگ میمنظر کاربرد استعاره

-در حقیقت پرسش های مفهومی مرگ در ذهم مخاطبان متبادر سازد.اخت و گزینش استعارهس

-های مختلف شاعران بنر سناخت اسنتعارهآیا ایدئولوژی (6اساسی پژوهش ایم است که  های

 های مفهومی مرگ تاثیرگذار است؟ 
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معننایی  هنایاز چه حنوزه های مفهومی مرگ در اشعار شاعرانهای مبداء استعارهحوزه (0

-تشکیل شده است؟ نگارنده سعی کرده است تا با کنکاش در گفتمان شعری و تحلیل اسنتعاره

اسنت و  همبسنتگیهای مذکور پاسخ دهد. روش پژوهش از نو  های مفهومی مرگ به پرسش

تجزیه و تحلینل خواهنند  0بلک-چارتریس 6گفتمانی استعاره یهای پژوهش از منظر نظریهداده

 شد.

 پژوهش پیشینه. 2

رنورت  مرگ تاکنون پژوهش خاری در زمینه تاثیر ایدئولوژی بر ساخت استعاره مفهومی 

هنای مفهنومی منرگ در اشنعار برخنی هایی در زمینه کاربرد اسنتعاره. اما پژوهشنگرفته است

توان به بررسی استعاره مفهومی مرگ در دینوان فنرو  شاعران انجا  شده است که از جمله می

هنای مفهنومی در اشنعار و تحلیل اسنتعاره (6936الملائکه )نوروزی و رابحی، ز فرخزاد و نا

( در بررسنی تطبیقنی 6936اشناره کنرد. ننوروزی و رابحنی ) (6930شاملو )نجار فیروزجایی،

اند که کاربرد استعاره مفهومی مرگ در اشعار فرخنزاد استعاره مفهومی مرگ به ایم نتیجه رسیده

( در بررسی اسنتعاره 6930) الملائکه بوده است. همننیم نجار فیروزجایی اشعار ناز از بیشتر 

های مفهومی مرگ از جمله مرگ به مثابه سفر، منرگ مفهومی در اشعار شاملو به برخی استعاره

هایی به تناثیر ایندئولوژی به مثابه رویداد و مرگ به مثابه پرواز اشاره کرده است. چنیم پژوهش

مربوط به کارکردهای استعاره در قبنال  ی دیگرهابیشتر پژوهشاند. اختهبر ساخت استعاره نپرد

( اشاره کنرد. 6936) زادهو آقاگل ( و رضاپور6936توان به آثار شهری )ایدئولوژی است که می

( در زمینه پیوند میان استعاره و ایدئولوژی دریافت شناعر ینا ادیبنی کنه 11-19 :6936) شهری

-توانند چشن هنای ایندئولوژیک ذهننی، منیآفریند، متاثر از مدلمی های ادبی جدیدیاستعاره

سازی ایندئولوژیک از ای از یک مفهو  را در اختیار مخاطب قرار دهد و به مفهو اندازهای تازه

انند و شیء( دست بزند. استعاره و ایدئولوژی هر دو امری شنناختی )کنش، رویداد، یک مفهو 

( در زمیننه رابطنه مینان 13 :6936) زادهرضناپور و آقاگنلد. در حافظه جمعی افراد جای دارنن

                                                           
1. discourse theory of metaphor 

2  . J. Charteris-Black 
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ای بازنمنایی و هنای ارنلی اسنتعاره در گفتمنان رسنانهایدئولوژی دریافتند که نقش استعاره و

 هاست.رانی ایدئولوژیسازی و حاشیهبازتولید ایدئولوژی و همننیم برجسته

 چارچوب نظری پژوهش . 3

 ایدئولوژی .1. 3

ایدئولوژی نظنامی  ای است.ایدئولوژی چند رشته ی، نظریه(61 :6335) دایکناز دیدگاه و 

شود کنه نظریه ایدئولوژی در قالب مثلث مفهومی بیان می های اجتماعی است.از باورهای گروه

هنا دهند. در اینم رویکنرد ایندئولوژیجامعه، گفتمان و شناخت اجتماعی را به ه  پیونند منی

هنای اجتمناعی، ندهی شناخت اجتماعی مشتر  بیم اعضنای گنروهچارچوب پایه برای سازما

ها ه  شناختی و ه  اجتماعی هستند. آنهنا هستند. از ایم منظر ایدئولوژیها نهادها و یا سازمان

های شناختی و فرآیندهای زیربنایی گفتمان و کنش از ینک به مثابه تعامل میان بازنمایی "اساسا

 فرکلنا کننند. های اجتمناعی از سنوی دیگنر عمنل منیگروه سو و جایگاه اجتماعی و علایق

درباره سطو  زبانی و گفتمانی حاوی بار ایندئولوژیک  (6331) ( به نقل از تامپسون33 :6913)

شود ایم معانی هستند که گاهی به عنوان محتوا در مقابل رورت از آن یاد می ه استاشاره کرد

معانی واژگانی اسنت.  "یا عمدتا "منظور از معنی ررفا "اکنند و غالبکه بار ایدئولوژیک پیدا می

هنای هنا، اشنارهفنر اند امنا پنیشفرکلا  معتقد است تردیدی نیست که معانی واژگانی مه 

 دهند، نیز مه  هستند. هایی از معنا را تشکیل میها و انسجا  که همگی جنبهضمنی، استعاره

 گفتمانی استعاره ینظریه .2. 3

هنای مختلنف را روابط متقابل بنیم حنوزه بررسیتقادی استعاره امکان توریف و تحلیل ان

یکی از ابعاد استعاره را که توسنط تحلینل انتقنادی اسنتعاره  ،کند. معناشناسی شناختیایجاد می

در بسیاری موارد انتخاب اسنتعاره  ،بنابرایم سازد.را پنهان می اقنا یعنی ترغیب و  ،آشکار شده

-های متفاوت را منتقل منیشود و استعاره متفاوت ایدئولوژیولوژی برانگیخته میاز طریق ایدئ

 رونندکنار منیههنای مختلنف از منظنر ایندئولوژیک بنیکسنان بنه روش هنایهکند و اسنتعار

انندازهای ایندئولوژیک های مختلف حوزه مبداء با چش جنبه (.011: 0221 بلک، -)چارتریس

نایی استعاره باید با دیدگاه کاربردشناسی همنراه گنردد و اینم دیدگاه مع مختلف مطابقت دارد.
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بلکه ادعنای آن   کندهای شناختی یا معنایی درباره استعاره را رد نمیجنبه کاربردشناسی دیدگاه

معننایی و کاربردشنناختی و  استعاره تحنت حاکمینت ملاحظنات شنناختی، اینست که انتخاب

گفتمنانی اسنتعاره مندعی  ینظرینه و تاریخی اسنت.فرهنگی  همننیم ملاحظات ایدئولوژیک،

مننابع فنردی شنامل  منابع فردی و اجتماعی بر انتخاب استعاره در گفتمان تاثیر دارند. است که

منابع اجتماعی بنرای انتخناب  کاربردشناختی و زبانی است. سه زیرمجموعه شناختی و عاطفی،

های سیاسی یا دینی و داننش تناریخی گاهدید "اندازهای ایدئولوژیک اساسااستعاره شامل چش 

هنای آتش و نور دارای ارزینابی هایهدر گفتمان سیاسی امریکا استعار "مثلا ،و فرهنگی هستند

گیاهنان بنرای اینم کنارکرد  هنایهکه گفتمان سیاسی بریتانینا از اسنتعاردر حالی ،مثبت هستند

گذشنته امریکنا و تجربنه فرهنگنی  کند و ایم مطلب با ارجا  بنه تحولناتگفتمانی استفاده می

اسنتعاره  اقننا ایدئولوژیک و عاطفی به منظور  انگیزه فرهنگی، باغبانی بریتانیا قابل تبییم است.

تقد  هر ینک از ملاحظنات زبنانی، شنناختی،  شوند.برای اهدا  ارتباطی با یکدیگر ترکیب می

مل بررسی استعاره از منظر فرد کاربردشناختی، ایدئولوژیک، فرهنگی و تاریخی  به دو عامل شا

کننده استعاره و میزان حاکمیت عوامنل آگاهاننه ینا ناآگاهاننه بنر کننده یا رمزگشاییرمزگذاری

تحلیل انتقادی استعاره رویکردی به گفتمنان اسنت  (.013 :)همان انتخاب استعاره بستگی دارد

ره رفتار انسانی و رابطه آن با های موجود تفکر و احساسات درباسازد تا روشکه ما را قادر می

زبان را به چالش کشیده و همننیم روش جایگزیم اندیشه و تفکر درباره رفتار انسانی و انتقال 

 دهند.دانش پنهان را به ما منی سازیآن به دیگران را خلق کنی  و چنیم رویکردی پتانسیل فعال

که همانند سنه سنطح تحلینل  دشواستعاره در نظریه گفتمانی استعاره در سه سطح توریف می

   :( است6335)6فرکلا 

 عبنارت اسنت ازبلک دربناره تورنیف اسنتعاره  -رویکرد چارتریس توصیف استعاره:(6 

نمونه متم مت یر است و اینم  یاندازه خوانش نمونه متون با هد  شناسایی استعارات منتخب.

ور عند  تجنانس ینا تننش منتخب بر حسب معیارهای توریف استعاره یعنی حض هایهاستعار

هنایی کنه گیرنند و واژهقرار می بررسیکاربردشناسی و شناختی مورد  معنایی در سطو  زبانی،

   شوند.ایم معیارها را اقنا  نکنند از گردونه تحلیل خارج می

                                                           
1. N. Faiclough 
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و عوامنل  هناهفسیر استعاره شامل ایجاد و برقنراری رابطنه بنیم اسنتعارت: تفسیر استعاره(2

نهنا اسنت و اینم مرحلنه مسنتلز  شناسنایی اسنتعارات آکننده دشناختی تعییمشناختی و کاربر

مفهومی است و در مرحله تفسیر باید ایم نکته مورد توجه قرار گینرد کنه  هاینشانهمفهومی و 

های پراهمیت اجتماعی بنه طنور خلناق عمنل های استعاری در ساخت بازنماییچقدر انتخاب

 کنند.می

م استعاره شامل توریف و شناسایی عاملینت اجتمناعی اسنت کنه در تبیی تبیین استعاره:(3

گینری اسنتعارات مفهنومی و شکل دخیل است. 6اقنا و نقش اجتماعی آنها در  هاهتولید استعار

 هناهاسنتعار اقننا بر تبییم علیت  هاههای مفهومی و همننیم تشریح ارزیابی ارلی استعارنشانه

دهند کند که به ما اجنازه منیرا توریف می هاهد گفتمانی استعاربنابرایم آن کارکر اررار دارند.

تا انگیزه بلاغی و ایدئولوژیک آنهنا را ایجناد و تثبینت کننی  و شنواهد بنرای انگینزه بلناغی و 

اسنتعاره  اقنناعینقنش  گنر اسنت.و نه ش  تحلینل هاهایدئولوژیک ناشی از پیکره شامل استعار

شنود و اسنتعاره جهنت کشنف منی هاهک و بلاغی استعارباعث ساخت پایه و اساس ایدئولوژی

شنرط بنرای رسد کنه بنه عننوان پنیشتحلیل انتقادی استعاره بنظر می رود.ایدئولوژی بکار می

بلنک بنه -مدل گفتمانی اسنتعاره را از منظنر چنارتریس 6شکل دسترسی بیشتر به دانش است.

 .نمایش گذاشته است

 
 (222: 2002بلك،-ریسمدل گفتمانی استعاره)چارت. 1شکل 

                                                           
1. persuasion 
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مت ینر .روش پژوهش به لحاظ ماهیت و روش از نو  همبسنتگی اسنت ( روش پژوهش:2

اسنتعاره اسنت. نگارننده نینز معنایی ایدئولوژی به مثابه مت یر مستقل و مت ینر معننایی وابسنته 

گفتمنانی  ةهای پنژوهش از منظنر نظریندو مت یر را بر اساس دادهایم درردد است روابط بیم 

ثیر أتعاره مورد بررسی قرار دهد و معلو  شود انتخاب مت یر اسنتعاره تنا چنه حند تحنت تناس

اشنعار  پژوهش شامل اشعار احمند شناملو و فریندون تنوللی اسنت. یایدئولوژی است. پیکره

مورد بررسنی  اشعار یمجموعه تما شعری است که در ایم پژوهش  مجموعه 61شامل شاملو 

 نامهمجموعه قطع (0 (6903-6901) ها و احساس( آهم6 ار شاملو:الف( اشع قرار گرفته است.

: از زخ  قلنب (6995-6901) ( مجموعه هوای تازه1( 6992) 09 ( دفتر شعر9 (6903-6992)

ای بنرای : ماهی، طر ، مرثیه(6993-6991) ( مجموعه با  آینه5آبائی، مرگ نازلی، سرگذشت 

( 1( 6912-6993) هنا و همیشنه( لحظنه1( ر سنرد... هنا(، شنبانه، از شنهگان دیگر)ارابنهمرده

)آب  : شبانه، سرود برای سپاس و پرستش، پایتخت عطش(6919-6916) مجموعه آیدا در آینه

-6919) ( مجموعه اشنعار آیندا، درخنت، خنجنر و خناطره3ک  جو. تشنگی آور به دست! ( 

 های خا ه اشعار مرثیه( مجموع62( 6915-6911) مجموعه اشعار ققنوس در باران (3( 6911

مجموعه اشنعار ابنراهی   (60 (6913-6913) ( مجموعه اشعار شکفتم در مه66 (6915-6913)

هنای تراننه (61 (6951-6955) ( مجموعنه اشنعار دشننه در دینس69 (6950-6913) در آتش

( در آسنتانه 61، (6913)اشنعار تنا سنال  رنلهمدایح بنی (65 ،( 6953-6951) کوچک غربت

 (.6913-6956قراری ماهان )( حدیث بی61( و 6911-6911)

توللی شامل شش مجموعه است که در اینم پنژوهش  اشعار هایمجموعه: توللیب( اشعار 

( مجموعنه 6 . شش مجموعه عبارت است ازتما  مجموعه اشعار مورد بررسی قرار گرفته است

( 1 (6911) ر پویننه( مجموعننه اشننعا9 (6993) ( مجموعننه اشننعار نافننه0 (6903) اشننعار رهننا

 ها( تازه1 (6913) مجموعه اشعار بازگشت (5 (6959) مجموعه اشعار شگر 

های مفهومی مرگ در پیکره اشعار شاملو و توللی مورد بررسی قرار در ایم پژوهش استعاره

 39های مفهومی مرگ در اشنعار شناملو و تنوللی بنه ترتینب گرفته است که تعداد کل استعاره

اشنعار  ها را در هر مجموعه شنعری درتعداد کل استعاره 0و  6جدول  رد است.مو 19مورد و 

 شاملو و توللی به نمایش گذاشته است:
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 های مفهومی مرگ در مجموعه اشعار شاملواستعاره .1 جدول

تعداد استعاره 

 مفهومی مرگ
 شماره شعری یمجموعه

تعداد استعاره 

 مفهومی مرگ
 شماره شعری یمجموعه

 6 ها و احساسآهم 1 62 های خا مرثیه 0

 0 09مجموعه  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 های کوچک غربتترانه 0

 1 ها و همیشهلحظه 9 65 رلهمدایح بی 9

 1 آیدا در آینه 5 61 در آستانه 9

 61 61 قراری ماهانحدیث بی 9
آیدا: درخت و خنجر و 

 خاطره
3 

 3 ققنوس در باران 1   

 

 های مفهومی مرگ در مجموعه اشعار توللیاستعاره .2 جدول

تعداد استعاره مفهومی 

 مرگ
 شماره مجموعه اشعار

تعداد استعاره 

 مفهومی مرگ
 شماره مجموعه اشعار

 6 رها 01 1 شگر  60

 0 نافه 61 5 بازگشت 61

 9 پویه 6 1 هاتازه 0

 ها تجزیه و تحلیل داده .5

-می شاملو و توللیهای مفهومی مرگ مستخرج از اشعار در ایم بخش به ترتیب به استعاره

 پردازی :

 . اشعار شاملو1. 5

های گذشنته وی در ارتبناط ی اجتماعی و تجربهاهزندگی و مرگ در شعر شاملو با دغدغه 

نجامد، در هوای تنازه زیباسنت و آن را میاننه ااست، ایم ارتباط که در نهایت به نفع زندگی می

های شعر شاملو (. از دیگر مولفه605 :6910، )شاملو مقصود نیستچندانی با خورد و خفتی بی

-در برخورد با مرگ و زندگی، کوچک شمردن مرگ است که در پی آن، ارجمندی زندگی منی



 91/پیاپی 8گاه فردوسی مشهد                     شمارة های خراسان دانشمجلة زبانشناسی و گويش                                  16
 

الاجلش را به مبنارزه را و ضرب آمیز است که گویی آنآید. نگاه شاملو به مرگ آن چنان تحقیر

هایی که در آنها مرگ دیگنر اندیشانه او، سرودههای مرگطلبد. ایم مورد در برخی از سرودهمی

جویاننه و یابد و به آنها لحنم و روالنی مبنارزهاز قاطعیت برخوردار نیست، بازتاب برجسته می

شنود بنرای شناملو بسنتری منی(. بنابرایم شعر 033 :6933 کاشانی،)شریعت بخشدحماسی می

در برابر تاریکی و استقبال از مرگی کنه جدال دایمی بیم مرگ و زندگی و پیامد چنیم مقاومتی 

ها و زمستان سختی است که بر عرره زندگی احاطنه بخش زندگی است، شکست سیاهیتداو 

درن اسنت شاملو از یک طر  منادی و طرفدار انسان م (.623-621 :6939، )رجبی یافته است

خورد. طنر  دو  های برجسته اومانیس  به چش  میو به همیم اعتبار است که در شعر او رگه

-ای به انسان دارد. معلو  اسنت کنه اسنطورهنجاست که او در عیم حال، نگاه اسطورهآ تناقض

شناملو در  (.500-506 :6939، زرقنانی) گرایی و مدرن بودن دو قطب متناقض اندیشه هسنتند

هنای بنه بررسنی اسنتعارههای زیادی در زمینه مرگ به کار برده است که خویش استعارهاشعار 

 :شودپرداخته میبه ترتیب زمانی مفهومی مرگ در مجموعه اشعار 

 ها و احساس:( آهم6

 (.05 :6931، )شاملو فرساستایم رقص مرگ، وحشی و جان -

 وحشیداء: موجود * حوزه مب وحشی* استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود 

 (.01 بگذار در سکوت بجنبد مرگ.......)همان: -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود زنده  * حوزه مبداء: موجود زنده

 (.96 های مرگ بسوزاند )همان:در کوره -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه کوره   * حوزه مبداء: کوره

 :09( مجموعه اشعار 0

هنای پریدگی شیارهای پیشنانی شنهر/ دوید.....نطفنهبخش مرگ/ بر رنگگیی زندجوانه -

ی رندهزار خورشنید/ از .....ستارهپدرشان/قطره بسته بود یآلود/ که عرق مرگ/ بر چهرهخون

افق مرگ پرحارل/ در آسمان/ درخشید/ مرگ متکبر!....... در ضیافت مرگی از پنیش آگناه...... 

 (.11-12: )همان شراب مرگ به دشمم بنوشانی  فردا در میعاد/ تا جامی از
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های مفهومی: مرگ به مثابه جوانه، مرگ به مثابه عرق، مرگ به مثابه افق، مرگ به * استعاره

هنای مبنداء: جواننه، عنرق، مثابه انسان، مرگ به مثابه ضیافت و مرگ به مثابه شراب   * حوزه

 افق، انسان، ضیافت و شراب

 ( قطعنامه:9

، )شناملو ست!گیدانی مردن/ وقتی که انسان مرگ را شکست داده است/ چه زندهتو نمی -

6931: 10). 

 حوزه مبداء: موجود جاندار *استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود جاندار * 

 (.11: شان را سرودند )همانگیبا ساز یک مرگ، با گیتار یک لورکا/ شعر زنده -

 * حوزه مبداء: آلت موسیقی   ه آلت موسیقی* استعاره مفهومی: مرگ به مثاب

 ( هوای تازه:1

 (.39 :6931، بار/ بر آستان مرگ نیاز آر  )شاملوبگذار ای امید عبث یک -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه آستان   * حوزه مبداء: آستان

بود ی ننا......قصنهپاره ببین  سکوت مرگ به ساحل/ که آمده با خش و خش موج شتابان -

 سراید با آن....می

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه سکوت   * حوزه مبداء: سکوت 

منر  سنکوت،  با مرگ نحس پنجه میفکم! / بودن به از نبنود شندن، خارنه در بهنار.../ -

 (.691-699 :)همان ست!جوجه مرگی فجیع را/ در آشیان به بیضه نشسته

جود نحس، سکوت به مثابه مر  و منرگ بنه مثابنه مفهومی: مرگ به مثابه موهای استعاره* 

 جوجه

 مبداء: موجود نحس، مر ، جوجه  هایحوزه* 

 (.693: در قفل در کلیدی چرخید/ رقصید بر لبانش لبخندی )همان -

 استعاره مفهومی: مرگ به مثابه انسان  * حوزه مبداء: انسان 

دار مرگ نیسنت/ در هنر دو کش یی زندگی/ در آن/ چیزی به غیر ضربهاما اگرچه قافیه -

 (.613: ست! )همانشعر/ معنی هر مرگ/ زندگی

های مفهومی: مرگ به مثابه موجود زنده و مرگ به مثابه زندگی  * حوزه مبنداء: * استعاره

 موجود زنده و زندگی
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گیر........تا بگیرد زاد و رود زنندگی را از دهنان منرگ ) خیز تم پولاد ماهیلیکم آن شب -

 (.613: نهما

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه حیوان  * حوزه مبداء: حیوان

ی دیداری داشته اسنت... و ایننک دستادسنت و عشق مگر امشب با شوهرش مرگ وعده -

 (.010 :6931، زنند )شاملوبالابال بر نسی  عبوس و مبه  شبانگاه پرسه می

 مبداء: شوهر عشق * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه شوهر عشق  * حوزه 

نور پذیر و مرگ نحس و فجیع با جبروت و اقتدار زیر آسمان بیامشب عشق گوارا و دل -

ی عشنق و آرزوهنا کنند... امشب بوی تلخ سروها شعلهو حرارت بر سرزمیم شب سلطنت می

هنا و کند... امشنب سنمفونی تارینک یناسکشد خاموش میرا که تازه تازه در دل مم زبانه می

آمیزد... امشب از عشق و مرگ وها اندوه کهم و لذت سرمدی را در دل مم دوباره به ه  میسر

 (.019 :در رو  مم غوغاست )همان

های مفهومی: مرگ به مثابه موجود نحس و فجیع، مرگ به مثابه انسان با جبروت * استعاره

 و اقتدار، مرگ به مثابه سرو، مرگ به مثابه سمفونی

 : موجود نحس و فجیع، انسان با جبروت و اقتدار، سرو، سمفونیهای مبداء* حوزه

اما مم از مرگ به زندگی گریخته بود ..... یک چند سنگینی آرامش سناحل را در خفقنان  -

گشنت تحمنل کنرده بنود  یی که به دنبنال آسنایش منیتابی رو  آشفتهجوش بر بیمرگی بی

 (.053-053: )همان

-ه مثابه موجود وحشتنا  و مرگ به مثابه خفقان   * حنوزههای مفهومی: مرگ ب* استعاره

 های مبداء: موجود وحشتنا  و خفقان

 ( .962: ظلمت، خالی سرد را از عصاره مرگ می آکند )همان -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه عصاره   * حوزه مبداء: عصاره

 ( با  آینه:5

خاننه مراسنت...... قصنه منرگ بنه  خواند مرگ/ در سکوتی که غنمثل ایم است که می -

رینزد بنر هیکنل زیسنت! گوشش گفته است...... خانه ویران! که در او حسرت مرگ/ اشک می

 (.965-961: 6931، )شاملو
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های مفهومی: مرگ به مثابه موجود زنده، مرگ بنه مثابنه قصنه و منرگ بنه مثابنه * استعاره

   های مبداء: موجود زنده، قصه و حسرتحسرت  * حوزه

شان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگنر در ایم زنجیریان هستند مردانی که در رویای -

 (.991: کشد فریاد )همانبر می

 موجود وحشتنا     * حوزه مبداء: موجود وحشتنا مثابه * استعاره مفهومی: مرگ به 

 (.950: تر از زندگی ست! )همانبخشچه گونه مرگ/ شادی -

   رگ به مثابه شادی   * حوزه مبداء: شادی* استعاره مفهومی: م

دری ی که دیگر نه زمان و نه مرگ هیچ یک عطش مرا از مم جزیی از توا  ای طبیعت بی -

 (.931: کند! )هماننیاز نمیسرچشمه وجود و خیالت بی

   زنده موجود* حوزه مبداء:   زنده موجود* استعاره مفهومی: مرگ به مثابه 

 (.933: ی دو مرگ/ در تهی میان دو تنهایی )همانارلهجریانی جدی/ در ف -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه تنهایی   * حوزه مبداء: تنهایی 

 ها و همیشه:( لحظه1

تر از حیات/ مم مرگ را / سنرودی تر ز مرگ...پر طبلمم عشق را سرودی کرد / پر طبل -

 (.651 : 6930، حقوقی) کرد 

 حوزه مبداء: سرود *رگ به مثابه سرود ماستعاره مفهومی: * 

 ( آیدا در آینه:1

 (.151 :6931، هاج و واج مونده مردد/ میون موندن و رفتم/ میون مرگ و حیات )شاملو -

 رفتمحوزه مبداء: *   رفتم* استعاره مفهومی: مرگ به مثابه 

جسنتم/ ینافتم/ و  تر بنود/....ا / اگرچه دستانش از ابتذال شکنندههرگز از مرگ نهراسیده -

 (.112: افکندن )همانگاه / به اختیار برگزیدن/ و از خویشتم خویش/ بارویی پیآن

-مرگ به مثابه چیز کمیاب * حنوزه و موجود نحیفمفهومی: مرگ به مثابه  های* استعاره

 چیز کمیاب  و مبداء: موجود نحیف های

/ کنه انندمند و بلنند آواز دادهشکوه اند/ اینان مرگ را / چنداناینان مرگ را سرودی کرده -

انگیز بهار/ چنان چون آواری/ بر رگ دوزخ خزیده است/...... در آستان درو سرودی چندان دل
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: انند )همنانمنرگ شنباهت بنردهترند/ اینان از مرگی بیاند....اینان به مرگ از مرگ شبیهخوانده

110-119.) 

 * حوزه مبداء: سرود مفهومی: مرگ به مثابه سرود    * استعاره

دادی:/ به زیستم/ با غلی بر  زند که تو/ از وحشت مرگ/ بدان تم دربه حماقتی خنده می -

 (.135: پای و / غلاده بر گردن )همان

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود وحشتنا   * حوزه مبداء: موجود وحشتنا 

 ( آیدا: درخت و خنجر و خاطره:3

رحمانه را/ جاودانه در سفرند/مرگ مم ولاد / در ظلمت سنگ/ مقصدی بیهای فو ریشه -

 (.511 :6931، شاملوست! )سفری نیست/ هجرتی

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه هجرت  * حوزه مبداء: هجرت

 (.511: مم مرگ خویشتم را رازی کرد / او را / محر  رازی )همان-

 * حوزه مبداء: راز       * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه راز 

منم منرگ را ا / ا  مم/ در دیداری غمنا ، مم منرگ را بنه دسنت/ سنودهمرگ را دیده -

 وار / با شادتریم نیاز تن  به آغوشنش کشن /...نا /...خوشا آن د  که زنا  / با آوازی غ زیسته

انگینز انتظناری خنو آری ، منرگ / یی است / غ  انگیز/ غن  انگینز...... دردا که مرگ...تجربه

 (.595-591: انجامد )همانرحمانه به طول میاست/ انتظاری که بی

مرگ به مثابه دنیا، مرگ به مثابه انسان، منرگ مرگ به مثابه موجود، های مفهومی: استعاره* 

 انگیزو مرگ به مثابه تجربه غ  انگیزبه مثابه انتظار خو 

 انگیزو تجربه غ  انگیزانتظار خو  دنیا، انسان،موجود، های مبداء: حوزه* 

آلنود/ پهلنو گرفنت/ ... و ثبات و منهی بیانگیز/ با کنارهو در ایم هنگا  / زورقی شگفت -

-گر/ که رریح و برنده بنود/ بنه فرمنان منیی امواج همهمهبان را شنید / بر زمینهپاسخ زورق

/ بر کف زورق نهاد.... و دید  که چشن  تر بودگاه پاروی بلند را/ که به داسی مانندهمانست/ آن

-های تاریک چشمش/ بر گونههای خون/ از حفرههایش از چش  و نگاه تهی بود/ و قطرهخانه

بان نشسته بود/ چنگ و منقنار/ چکید/ و غرابی را که بر شانه زورقهای استخوانی وی فرو می

یز/ از بستر و تنابوت/ بنود و/ پنروای انگیی وه گاه به زورق در آمد/ که آمیزه....آنخونیم بود
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ی پارو/ بر تهی گاه آب/ تکیه کنرد/ و زورق آسای موج و خیزابش نه/ پس پهنهتابی سیماببی

 (.516-556 :)همان / به چالاکی / بر دریای تیره سرید

، مرگ بنه مثابنه های مفهومی: مرگ به مثابه زورق، موکل مرگ به مثابه زورق بان* استعاره

 غراب

 و غراب بانهای مبداء: زورق، زورقحوزه *

 ( ققنوس در باران:3

 :6931، شناملو) دراندهوده مرگ/ به تهدید/ چش  میا /...بیمم آن مفهو  مجرد را جسته -

129.) 

 حوزه مبداء: حیوان درنده*   استعاره مفهومی: مرگ به مثابه حیوان درنده * 

پنناهی اینم فریناد بنی/ :تر از تشننج احتضنارههودهوده هست/ بیزنگی بیدر آواز مم/  -

س/ به هنگامی که مرگ/ سراپا عریان/ بنا شنهوت سنوزانش بنه أی دردنا  یزندگی/ از ذروره

ی قیداننه/ نطفنهناپذیرش/تم/ روسنبیانه/ بنه تفویضنی بنیبستر او خزیده است و/ جفت فصل

وار/ بناقی ماننده شنتابی دیواننهکه در تلاش تاراندن منرگ/ بنا شود..... زهرآگینش را پذیرا می

کند/ تا مرگ کامل فرا رسد/ پس زنگ بلند آواز منم/ بنه کمنال سنکوت زندگی را مصر  می

 (.195-191: نگرد/ سنگر برای تسلی / آهم برای آشتی/ جوهر/ برای/ مرگ! )همانمی

 انسنان * حوزه مبنداء:  و مرگ به مثابه جوهر مفهومی: مرگ به مثابه انسانهای * استعاره 

 و جوهر

 های خا :( مرثیه62

/ و جاودانگی/ رازش را/ با تنو/ و عشق را/ که خواهر مرگ است.جریان باد را پذیرفتم/  -

 (.152: 6931شاملو ،) در میان نهاد

 حوزه مبداء: خواهر عشق*    استعاره مفهومی: مرگ به مثابه خواهر عشق* 

 (.  115: آکند)همانها/ میبخش مرا/ از تمامی تلخیو عشق/ مرگ رهایی -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه رهایی  * حوزه مبداء: رهایی

 ( ابراهی  در آتش:66

  (.  101 :6931، )شاملو رویینه تنی/ که راز مرگش/ اندوه عشق و/ غ  تنهایی بود -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه راز   * حوزه مبداء: راز



 91/پیاپی 8گاه فردوسی مشهد                     شمارة های خراسان دانشمجلة زبانشناسی و گويش                                  10
 

 (.199: ا  )همانکه مرگ را/ فریفته ست/بدیم رسالت/ دیری -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود زنده  * حوزه مبداء: موجود زنده

زاده وارانه در پای تو سر نهاد/ آن که مرگش میلاد پرهیاهای هزار شنهنگاه کم/ چه بزرگ -

 (.150: بود )همان

 میلاد * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه میلاد   * حوزه مبداء:

 ( دشنه در دیس:60

کم کند/ دیوار انندوهی کنه یقنیم یادش به خیر مادر !/ از پیش/ در جهد بود دای  تا پایه -

هاسنت/ کنه کنند.....ایم جنور وقنتاش احندا  منیا / مرگش به جنای خنالیداشت/ در دل

، وکنند! )شناملآورش/ ملنال/ احسناس منیی شنر در نهایت نفرت/ از پوچی وظیفه ،زله،مرگ

6931: 111.) 

* حنوزه مبنداء:   موجنود زلنهو مرگ به مثابه  معمار های مفهومی: مرگ به مثابه* استعاره

 زلهموجود و  معمار

عدالت مرگ خویش از طبیعت آفتاب سنخم گفتنند از آن گونه که شاعران/ با ظلمات بی -

 (.130: )همان

 عدالته مبداء: ظلمات بیعدالت   * حوز* استعاره مفهومی: مرگ به مثابه ظلمات بی

 (.135: زندگانی/ دوشادوش مرگ/ پیشاپیش مرگ )همان -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه انسان   * حوزه مبداء: انسان

 :رله( مدایح بی69

 (.315 :6931، مرگ برابر مم نشسته بود )شاملو -

 موجود جاندار* استعاره مفهومی: انسان   * حوزه مبداء: 

 (.313: ی میلاد و مرگ )همانا  در فارلهتپندهفررتی  -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه مکان   * حوزه مبداء: مکان

 (.310: تو را دیگر/ از شکست و مرگ/گریز/ نیست )همان -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه شکست   * حوزه مبداء: شکست

اش گلویی تر کند/ اما غریو منرگ را شاهد مرگ خویش بود/ پیش از آن که مرگ از جا  -

تر از زخن  ات را/ تلخات تا بکشی!/ ننگ حیاتکن شنید/ در برزخ احتضار رها میبه گوش می
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ای/ کنه منرگ/ تنهنا/ خنجر/ بنشی/ قطره به قطره/ چکه به چکه.../ تو خود اینم سننت نهناده

 (.321: شایسته راستان باشد )همان

 ثابه انسان  * حوزه مبداء: انسان* استعاره مفهومی: مرگ به م

 . سطح اول تحلیل1. 1. 5

ی اهنهای مبنداء اسنتعارهحوزهبلک،-بر حسب سطح اول تحلیل استعاره از منظر چارتریس

موجود زنده، جوانه، عرق، افق، انسان، ضیافت، شنراب، آسنتان، سنکوت، مفهومی مرگ شامل 

حسنرت، موجنود وحشنتنا ، شنادی،  انسان، حیوان، موجود وحشتنا ، خفقان، عصاره، قصه،

، موجود زله، معمارتنهایی، رفتم، موجود نحیف، چیز کمیاب، غراب، جوهر، رهایی، راز، میلاد، 

موجود، پدیده نحس، جوجه، آلنت موسنیقی، سنرود، دنینا، عدالت، مکان، شکست، ظلمات بی

های قیقت حوزهدر ح انگیز، هجرت، راز، خواهر عشق و شوهر عشق است.انسان، انتظار خو 

، خنانواده، موسنیقی، در برگیرننده حنوزه معننایی طبیعنت "هنایی عمندتامبداء چنیم اسنتعاره

 است. دریانوردی، سفر و حیوانات

 . سطح دوم تحلیل2. 1. 5

طلبد و از نگاه وی مرگ موجود ضعیف همنون شاملو در اشعار خود مرگ را به مبارزه می

ملو چنان پرتلناط  و متشننج اسنت کنه از هنر اهرمنی جوجه است. فضای حاک  بر اندیشه شا

سازد تا از طریق آن کند، تا حدی که از مرگ سرودی میجهت مبارزه با ظل  و ست  استفاده می

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

که از مبارزه با ستمگران ناامید شنده  زمانی وشاملنسبت به پدیده مرگ دارد.  گرانهآفرینشنگاه 

بنه دامنم منرگ  تا از دست نااهلان کنداست و راهی جز رهایی از طریق مرگ ندارد، سعی می

پناه ببرد و در حقیقت شاملو تما  تلاش و کوشش خود را جهت مبارزه با ستمگران بکار گرفته 

ماید. بنابرایم شاملو پیرو نگناه سنو  خواهد خود را تسلی  مرگ ننمیقبل از شکست ظالمان و 

گرانه است که ضمم پذیرش مرگ به عننوان ینک واقعینت هسنتی، از زنندگی و آفرینش یعنی

رساند. بینش شاملو نسبت بنه منرگ باعنث برد و به دیگران ه  بهره میهای آن بهره مینعمت

 های مفهومی در زمینه مرگ بسازد. شده است که چنیم استعاره
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 ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگدر  و شناختی نقش عوامل کاربردشناختی .1. 2. 1. 5

شاملو با توجه به ایدئولوژی خود نسنبت بنه منرگ  (6901) در سالهای اولیه حیات شعری

-استعاره مرگ به مثابه شوهر عشق را ساخته است. در حقیقت چنیم استعاره مفهومی بازنمنایی

ق و مرگ از دو جنس مخالف هستند و حاکمیت مرگ بر عشق کننده ایم واقعیت است که عش

شناملو در دفتنر  با توجه به فضای اجتماعی حاک  دوران شاملو امری طبیعی تلقی شنده اسنت.

سروده اسنت، بنه اینم مضنمون  6911و  6919های که در سال آیدا: درخت و خنجر و خاطره

 کند: استعاره اشاره می

آلنود/ پهلنو گرفنت/... همنه ثبات و مهی بیانگیز/ با کنارهو در ایم هنگا  / زورقی شگفت

اش نیسنت/... کنه سای موج و خینزابآتابی سیماب حاکمیت و فرمان بود/که گفتی/ پروای بی

ی امنواج بان را شنید / بر زمیننهی دشتی/... و پاسخ زورقست/ استوار/ به پهنهپنداشتی/ کوهی

گناه پناروی بلنند را/ کنه بنه داسنی مانست/ آنه فرمان میگر/ که رریح و برنده بود/ بهمهمه

 (.559-556 :6931، )شاملو تر بود/ بر کف زورق نهادماننده

منرگ بنه مثابنه زورق همنه حاکمینت و فرمنان اسنت و دهند که شواهد موجود نشان می 

 دهنندهای مفهومی نشان منیهمننیم پاسخ موکل مرگ ه  رریح و برنده است. چنیم استعاره

اما بنا به حاکمیت مرگ باور داشت.  6915و  6911های که شاملو از آغاز حیات شعری تا سال

ی پنج  حیات خویش استعاره مفهومی مرگ به مثابه خواهر عشنق گذشت زمان، شاملو در دهه

فضای فکری شاملو سازگار است. چننیم اسنتعاره را ساخته است که در حقیقت نو  استعاره با 

کننده ایم واقعیت است که عشق و مرگ در حقیقت دو روی یک سکه هستند ییمفهومی بازنما

اینکه عشق و مرگ از یک جنس بنوده و همنزاد هسنتند. گرینز از زنندگی منجنر بنه  تر و مه

شاملو دیگنر بنه حاکمینت  دلگر  شدن به زندگی است.هجرت به سوی مرگ و گریز از مرگ 

توان به استعاره مفهنومی دیگنری در اینم ادعایی میو در تایید چنیم  مرگ بر عشق باور ندارد

دهنده اقتدار و جبروت ه  عشق و ه  مرگ است و هرگز زمینه اشاره کرد که در حقیقت نشان

پذیر و مرگ نحس و فجینع بنا دهد: امشب عشق گوارا و دلبرتری مرگ بر عشق را نشان نمی

چننیم ت یینر  .کننندشب سلطنت منینور و حرارت بر سرزمیم جبروت و اقتدار زیر آسمان بی

پنی در اواینل درهای عشقی پیی محصول ایم واقعیت است که شاملو بعد از شکستایدئولوژی

حاکمنان زور حیات شعری و فضای زور و ستمگری و همننیم تنها ماندن در عرره مبارزه با 
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کن  ت یینر  دانست و اما با رسیدن به عشق واقعی خود یعننی آیندا کنمرگ را شوهر عشق می

شگرفی در شاملو هویدا شد و شاملو از عشق ه  جهت مبارزه بنا زور و سنت  بهنره گرفنت و 

بنود کنه  به همیم خاطر بدیم ترتیب عشق جایگاه بالاتری در حیات شعری شاملو کسب نمود.

 گفت: شبانه  در شعرشاملو 

 وار / با شادتریم نیاز تن  به آغوشش کش .خوشا آن د  که زن 

بیم منرگ  "دائمااش،ثباتی فضای اجتماعی و مشوش بودن اندیشهرایم شاملو بخاطر بیبناب 

تنوان های مفهومی منرگ منیبنابر توریفات فوق از استعاره آمد است.وو زندگی در حال رفت

 گیری چنیم استعاراتی شده است.نتیجه گرفت که ایدئولوژی شاملو نسبت به مرگ باعث شکل

های عاطفی شعر شاملو اشاره کنی  و آن موضو  مرگ ه یکی دیگر از زمینهجاست که باید بایم

مرگ را اغلب در شنعرهای شناملو کننار عشنق  ها و تاثرات روحی ناشی از آن است.و اندیشه

نشیند و سرانجا  در مجموعه شکفتم در بینی  و اگرچه عشق بعدها شور و هیجانش فرو میمی

سعی کرده است تنا بنه مفهنو  شاملو در اشعار مختلف ماند. یشود، اما مرگ باقی ممه محو می

)پورنامنداریان،  مرگ کالبد و جسمیت ببخشد و ایم مفهو  ذهنی را ملموس و محسوس بنماید

ن که برفت و آن کس کنه آسرود »نکته جالب در شعر شاملو تحت عنوان  (.612-616:  6936

است تا تصویر خاری را از مرگ به مثابنه  انتخاب کردهاو که  است بافت خاری «بر جای ماند

بان به نمایش بگنذارد. از منظنر سنطح دو  تحلینل اسنتعاره زورق و موکل مرگ به مثابه زورق

توان دریافت که شاملو چه زیبا بیم استعاره و عوامل شناختی و همنننیم بلک می –چارتریس 

تنا از طرینق تجربینات خنود در معنای بافتی ارتباط برقرار کرده است. شاملو سعی کرده است 

 و نزدیکی چنندیم بناره وی بنه منرگ کشاکش دهر و فضای توفانی اجتماعی روزگار خویش

زورق منرگ پهلنو  ،آلودثبات مههای بیمعنای خاری از مرگ در شعر ایجاد نماید که در کناره

 برد. گیرد و انسان را با خودش میمی

ه است که از پایان ایم سفر منا را از نخسنت خبنر املو در ایم شعر به نقل از پدرش آوردش

شناملو در حقیقنت  بود. در حقیقت شاملو مرگ را به عنوان یک واقعیت هستی پذیرفته اسنت.

فضای ذهنی را ساخته است که بیم مفاهی  ذهنی زورق، زورق بان و درینا در جهنان ذهنم از 

برقرار شده است. امنا اینم  بینس یک سو و همیم مفاهی  در جهان خارج از سوی دیگر انطباق

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 

ک در ذهنم بلن -نکرده است تا بتواند بر حسب منابع شنناختی در نظرینه شنناختی چنارتریس

سازی تجربیات جهان بیرون اسنت و سازی کند. در رویکرد شناختی اساس و پایه مفهو مفهو 

شاملو بخاطر نبود تصویر واقعی مرگ در جهان خارج به استعاره مفهومی متوسل شده است تنا 

ای ملمنوس اسنت تصنویر خارنی بنر اسناس بتواند از طریق حوزه مبداء استعاره کنه پدینده

البته در رویکرد شناختی ارطلاحی به نا   خویش را به نمایش بگذارد. ایدئولوژیو ایدئولوژی 

-در فلسفه و معننی وجود دارد که در حقیقت ارطلاحی است که از دیرباز 6های اعتقادیبافت

ی فلاسفه از عصر سنقراط تنا حتنی در آرای شناسی مورد بحث قرار گرفته است. پرسش عمده

توانند بنه افلاطون تا به امروز اینم اسنت چگوننه انسنان منی "غار"ال تگنشتایم، یعنی از مثیو

گنذارد و انسنان باورهایی متکی باشد که هیچ عاملی در واقعیت جهان خارج بر آن رحه نمنی

 کنندبرای تایید باورهایش حتی واقعیات جهان خارج را به نفع همان باورها تعبیر و تفسیر منی

ملو از طریق بافت اعتقنادی و همنننیم اسنتعاره مفهنومی و بنابرایم شا(. 931 :6913، )رفوی

-البته شاملو منیبدون تصویر جهان خارج از مرگ توانسته است تصویری از مرگ ارائه نماید. 

دهد که شاملو به ا / با آوازی غ  نا . چنیم استعاره مفهومی نشان میگوید: مم مرگ را زیسته

دهد رده است و فضای اجتماعی زمان شاملو نشان مینوعی مرگ را هنگا  غ  و اندوه تجربه ک

 که وی هماره بیم زندگی و مرگ در حال حرکت بوده است.

های ذهم بشر و شناسان شناختی بر ایم باور هستند که نظریه شناختی بر مبنای ظرفیتزبان

بنه  کنه ارجنا  انندای را مطر  کنردههای ریاضی شکل گرفته است. آنها نظریهنه ظرفیت نظا 

هنای ، ارتبناط دهننده0جهان خارج دارای ساختار خاص خود است که از طریق فضاهای ذهنی

(. فضناهای ذهننی ix:6331 ،9)فوکونینه فضاها و برخی ارول همگانی قابل تفسیر هسنتند مبی

هنایی توسنط ساختارهایی متمایز از ساختارهای زبانی هستند که در هر گفتمانی از طریق سرنخ

فضاهای جدید، عنارر و روابط بنیم  شوند. عبارات زبانی اساساًی بازنمایی میهای زبانساخت

تنوان و ظرفینت  ،(. بننابرایم61-61: )همنان شوندنامیده می 1سازند که فضاسازهاعنارر را می

                                                           
1. belief contexts 

2  . mental space 

3  . G. Fauconnier 

4. space builders 
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سازی در اشعار از منظر رویکرد شنناختی بسنیار قابنل ملاحظنه اسنت. امنا در شاملو در مفهو 

 رگ شاملو انطباق کامل بیم عنارر در جهان ذهم و جهان خنارج برقنرارهای مفهومی ماستعاره

بان قدرت خاری بخشیده اسنت کنه زیرا شاملو در جهان ذهنی خود به زورق و زورق  نیست

بان در فضای ذهنی شاملو زورق و زورققابل مقایسه زورق و زورق بان در عال  خارج نیست. 

ای هستند و همننیم زورق در چننیم فضنای ذهننی ظهدارای حاکمیت و فرمانروایی قابل ملاح

چون کوهی استوار است. تفاوت دیگر بیم دو فضای ذهنی و جهنان خنارج در اسنتعاره پنارو 

گاه پاروی بلنند را/ کنه بنه داسنی نهفته است که شاملو آن را شبیه داسی فر  کرده است: آن

ه شاملو با مهارت خاری بنه سناخت تر بود/ بر کف زورق نهاد. نگارنده تصور می کند کماننده

دهند کنه هایی مبادرت ورزیده است و استفاده از داس در اشعار شاملو نشان منیچنیم استعاره

ماننند تواند بنا اسنتفاده از پناروی داسزورق مرگ ه  برنده است و از طرفی چنیم زورقی می

بنه ماند که منرگ ای میبه مزرعه زندگی از منظر شاملوخود محصول را درو نماید. در حقیقت 

 گیرد.ابزاری برای دروی محصولات مزرعه مورد استفاده قرار میعنوان 

ای نکته دیگر در استعاره مرگ به مثابه زورق ایم است که شاملو در حقیقت منرگ را آمینزه

ثبنات ی بیانگیز/ با کنارهاز بستر و تابوت در نظر گرفته است: و در ایم هنگا  / زورقی شگفت

رسند کنه انگیز بود. بنه نظنر منیای وه آلود/ پهلو گرفت/ که خود از بستر و تابوت آمیزهمه و

شاملو مرگ و زندگی را به عنوان سرزمیم و خشکی فر  کنرده اسنت کنه درینا حائنل بنیم 

رسد کنه درینا آنهاست. در اشعار شاملو از واژه دریا بسیار زیاد استفاده شده است و به نظر می

های اجتماعی است. به عبارت دیگر تحولات اجتماعی در سطح درینای ات و توفانکانون تحول

نگارنده انجنا  شنده  توسط مخاطب مثلاً 6سازیافتد. البته چنیم بافتمورد نظر شاملو اتفاق می

 است.

( چنیم ارطلاحی را وضع کرده اسنت. وی اینم ارنطلا  را بنرای رنحبت 6336)0فیلمور

کنار هه شنونده به قصد تدویم بازنمایی ذهنی قابل قبولی برای متم بکردن درباره کوشش فزایند

. در 9شنود: دروننی و بیروننیسازی سنخم گفتنه منیبرده است. در ایم بحث از دو نو  بافت

کوشد یک بازنمایی ذهنی برای محتوای خود متم بسنازد. دولنی سازی درونی، شنونده میبافت
                                                           
1. contextualization 

2. Ch. Fillmore 

3. internal & external 
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سنازی انند. در بافنتنامیده 0سازی را جهان متنی شنونده( ایم نو  بافت05 :0226)6و لوینسون

کوشد آننه را که گوینده قصد دارد از طریق متم به آن نائنل شنود بفهمند. بیرونی، شنونده می

بنرای منتم، ینک  9ایم همان نیت ارتباطی گوینده است. ایم عبارت است از بافت جهان واقعی

 ،شنده اسنت و بندیم ترتینب شنامل گویننده جنای داده 1بازنمایی ذهنی که در آن جهان منتم

به نقنل  55 :0223، 5شنونده)ها( و تما  شرایطی است که با مقصود متم مرتبط هستند) رابرتس

سازی توانسنته اسنت نینت و مقصنود نگارنده بر اساس چنیم بافت(. 093 :6932، از دبیرمقد 

لینل اسنتعاره مفهنومی دو  تح مورد نظر شاملو را تفسیر نمایند کنه چننیم تفسنیری بنا سنطح

  بلک انطباق دارد.-چارتریس

 اخت و گزینش استعاره مفهومی مرگنقش عوامل عاطفی در س .2. 2. 1. 5

عوامل عاطفی ه  در انتخاب و ساخت استعاره مفهومی در اشنعار شناملو نقنش اساسنی را 

 گوید:کنند. شاملو در شعر خویش میایفا می

تنر بان را شنید /...تنها یکی/ آن که خسنته.و پاسخ زورقپس/پدر / زورق بان را آواز داد/..

و در اینم هنگنا  اش افتاده بود بر سر/کشنید...های استخوانییی را بر شانهو پلاس ژندهاست/...

هنایش از / و دید  که چش  خانهنگاه مم از تار و پود ظلمت گذشت/ و در رخساره او نشست

هنای اش/ بنر گوننههنای تارینک چشن ون/ از حفنرههای خنچش  و از نگاه تهی بود/ و قطره

بان نشسنته بنود/ چننگ و منقنار/ ی زورقچکید/ و غرابی را که بر شانهاستخوانی وی فرو می

   (.551-555 :6931، )شاملو خونیم بود...

مشنهود اسنت. زمانیکنه  عواطف و احساسات شاملو در قالب استعاری در ابیات فوق کاملاً

)پدر شاملو و شاملو( باید سوار زورق مرگ شود،  دهد که تنها یکی از افرادبان دستور میزورق

های مفهومی منرگ حکاینت از عواطنف و شود. در اینجا چنیم استعارهپدر شاملو داوطلب می

احساسات پدرانه نسبت بنه فرزنند دارد. همنننیم عواطنف شناملو را در از دسنت دادن پندر 

مرگ پدرش را به تصویر کشیده اسنت و هنر مخناطبی را کنی  که فضای خاری از مشاهده می

                                                           
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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نکته جالب توجه در ابیات فوق سناخت اسنتعاره دارد. ای به اندوه وا مینسبت به چنیم حادثه

بان نشسته است و چنگ و منقارش خنونیم مفهومی جلاد به مثابه غراب است که بر شانه زورق

هننای زبننانی ، شننناختی و   پتانسننیلبنننابرایم شنناملو بننرای تصویرسننازی منرگ از تمننا اسنت.

-کاربردشناختی و همننیم از منابع اجتماعی نظیر ایدئولوژی استفاده کرده است و چننیم تناثیر

و همنننیم مننابع اجتمناعی از  گذاری منابع فردی از جمله شناختی، کاربرد شناختی و زبنانی

انی استعاره قنرار گرفتنه گفتم ی( در نظریه0221) بلک-جمله ایدئولوژی مورد تاکید چارتریس

 است.

 . سطح سوم تحلیل3. 1. 5

در سطح سو  تحلیل، لاز  است به اهمیت منابع اجتماعی از جمله ایدئولوژی در ساخت و 

که در بخش مقدمه درباره گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار شاملو توجه شود. همانطوری

تب فلسفی غرب از جملنه اگزیستانسیالیسن  و بینی و ایدئولوژی شاملو از مکاتاثیرپذیری جهان

های فلسنفی نهیلیس  و همننیم فلسفه اومانیس  بحث شده است، اندیشه شاملو متاثر از اندیشه

مرگ  گرایی/ جاودانگی و عشق/های متناقض از جمله پوچ. در اندیشه شاملو پدیدهغربی است

سر ایدئولوژی شاعر را ایم تناقضنات رسد که سراتوان به وضو  مشاهده کرد. به نظر میرا می

-تنر منیهای متناقض برجسنتههای مختلف هر یک از ایم پدیدهفرا گرفته است و در موقعیت

پدیده مرگ در آثار شاملو به خاطر همیم تناقضات به طنور متفناوت تصویرسنازی شنده شود. 

م گفتنه اسنت. نامه کمتر از مرگ سخهای شعریش یعنی قطعشاملو در نخستیم مجموعهاست. 

مرگ در ایم مجموعه یعنی فدا شدن در راه عقیده است که بخاطر همیم شاملو زندگی پنس از 

 داند:شکست مرگ را بسیار زیبا می

، )شناملو سنت!گنیدانی مردن/ وقتی که انسان مرگ را شکست داده است/ چه زندهتو نمی

6913: 51.) 

بلکنه منرگ آغناز   اینان زنندگی نیسنتشاملو بر ایم عقیده است که مرگ در راه عقینده پ

اما دیدگاه شاعر نسبت به مرگ در شعر مرگ ننازلی هن  زندگی دوباره یعنی جاودانگی است. 

 دهنده جاودانگی مرگ است:دهنده مرگ طبیعی و ه  نشاننشان
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با مرگ نحس پنجه میفکم! / بودن به از نبود شدن، خاره در بهار.../مر  سنکوت، جوجنه  

 (.53-51: 6930حقوقی،) ست!/ در آشیان به بیضه نشستهمرگی فجیع را

هایی از آن در سطور فوق آورده شده اسنت، منرگ که بخش« مرگ نازلی»شاملو در قطعه   

بهتریم نو  منرگ  و سپس در ادامه همان شعررا به مثابه پدیده نحس و فجیع تلقی کرده است 

 داند:را مرگ در راه عقیده می

: )همنان و خورشید/ از تیره گی برآمد و در خون نشست و رفت...../ چ نازلی سخم نگفت

53) 

درخشندگی، ایثار، زندگی بخش، طلو  و آشکار شدن در روز و غروب و پنهنان شندن در 

رگان و ماه با ظهور و حضور خورشنید و آشنکار شندن آنهنا در غیناب اشب، ناپدید شدن ست

روز، از مشرق بیرون آمدن و در م رب فرو خورشید، گرمی، زرینی، پیمودن ظاهری آسمان در 

هنای آن اسنت رفتم و دهها جنبه دیگر از هستی خورشید از جمله استعدادها و قوتها و قابلیت

توان به اقتضای موضو  به عنوان مشبه از آنها برای ساختم تصنویری بنر اسناس تشنبیه که می

یابی ، بلکنه نه مردن نازلی را در میزیستم و چگوه استفاده کرد. در ایم تصویر ما نه تنها چگون

احساس تکری  و تعظی  شاعر را نسبت به او و تصویری از محیط اجتماعی تاریکی کنه وی در 

 :6936)پورنامنداریان،  ینابی نیز در چنند کلمنه در منیشود شود و در آن کشته مین زاده میآ

632-636.) 

و جهان پس از مرگ را خالی جاودانه  گاهی از مرگ هراسان استدر قطعه شبانه اما شاملو 

 دهنده مرگ طبیعی از نگاه اوست: داند که نشانو انتظار مرگ را خو  انگیز می

کنه بنه  -ماند/و شمعیشناست که ساعت سرخ/ از تپش باز میآی اگر مرگ/ همه آن لحظه

شادتریم نیاز تن  وار / با خوشا آن د  که زنکند/ / میان نبودن و بودن/ درنگی نمی-ره گذار باد

منرگ / ...های جاوداننه/ بنر دوختنه/ و تنم/ عاطنل!/... و نگاه چش  به خالیبه آغوشش کش /

 .(613-611: انجامد)همانرحمانه به طول میانگیز است/ انتظاری که بیانتظاری خو 

 "خنجنر و خناطره ،آیندا ، درخنت"شاملو در ادامه در قطعه شعر بعدی شبانه از مجموعنه 

کنند، امنا بنه رحمانه توریف میگیرد که اگرچه مقصد را بیبه مثابه هجرت درنظر می مرگ را

 کند:جاودانگی مرگ اذعان می
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رحمانه را/ جاوداننه در سنفرند/مرگ منم های فولاد / در ظلمت سنگ/ مقصدی بیو ریشه

 (.631: )همان داشت / به خاطر نامردمانشست!/ از وطنی که دوست نمیسفری نیست/ هجرتی

دوگانگی و تناقض در ایدئولوژی شاعر در شعرهایش نمایان است. شناملو گناهی عشنق و 

 آمیزد:  مرگ را در ه  می

گی/ رازش را/ با تو در / و جاودانهو عشق را/ که خواهر مرگ است./ جریان باد را پذیرفتم

 (091: )همانمیان نهاد. 

 .(010 :6931، ست... )شاملوی دیداری داشته اعشق مگر امشب با شوهرش مرگ وعده

 (019 :)همان امشب از عشق و مرگ در رو  مم غوغاست

 :شاملو در ورف مرگ پدر آن را اینگونه تصویرسازی می کند

آلود/ پهلو گرفت/ ... و پاسخ ثبات و مهی بیانگیز/ با کنارهو در ایم هنگا  / زورقی شگفت

مانسنت/ ر/ که رریح و برنده بود/ به فرمنان منیگی امواج همهمهبان را شنید / بر زمینهزورق

 (.559-556 :)همان تر بود/ بر کف زورق نهادگاه پاروی بلند را/ که به داسی مانندهآن

هنای مفهنومی را ثر از فلسنفه اگزیستانسیالیسن  چننیم اسنتعارهأشاملو بخاطر ایدئولوژی مت

امید/ناامیندی، عشنق/مرگ و  گرایی/جناودانگی،ماهینت دوگاننه پنوچ ساخته اسنت کنه کاملناً

شنده دهد. فلاسفه وجودی بر ایم باورند که انسان ماهیتی از پیش تعییمجنگ/عشق را نشان می

هایی است که پیش روی اویند  با ایم انتخاب هسنت ندارد، وی همیشه در حال انتخاب امکان

ت ننامتعیم و سازد. در حقیقت در ایم فلسفه انسان موجنودی اسنکه وی ماهیت خویش را می

(. به باور سارتر، 51: 6931خانی، )خطاط و امم شدهسیال، بدون تعریفی متعیم و از پیش تعییم

، چنرا کنه بنرای توانند آزادنه عمل کننندگیرند، میمرد  هنگامی که در موقعیتی خاص قرار می

م شناملو بنه (. بنابرای51: )همان های مشخصی وجود داردانتخاب در هر وضعیتی نیاز به گزینه

شده است و اینم تاسی از فلسفه مذکور دارای ایدئولوژی سیال و فاقد ایدئولوژی از پیش تعییم

شناملو  مسازد. چنیم ایندئولوژی سنیالی کنه در ذهنهاست که ایدئولوژی شاملو را میموقعیت

هنای مفهنومی متفناوتی در اشنعار وی شنده اسنت. به ساخت اسنتعاره نقش بسته است، منجر

توان بر اساس سه موقعیت کلان ترسی  کرد: شاملو در عنفنوان های زندگی شاملو را میتموقعی

گر پهلوی مشی مبارزه و جهاد با حکا  ست جوانی وقتی پا به عرره اجتما  گذاشته است، خط

طلبید. بنابرایم در اینم موقعینت کنه در میبه مبارزه  را را در پیش گرفت و همیشه همرزمانش
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 "ها و احساس، قطع نامه، آیدا در آینه و آیندا، درخنت، خنجنر و خناطرهآهم "قطعات شعری

نمایان است، شاملو در بیشتر موارد جاودانگی مرگ را به تصویر کشیده است و بر ایم باور بود 

 "هنا و احسناساستعاره مفهومی مرگ در مجموعه آهنمکه مرگ در راه عقیده بسیار زیباست. 

دهنده عصیان و سرکشی و غضب سربازان حکومت اسنت. نشان "یمرگ به مثابه موجود وحش

های مفهومی مرگ از جمله مرگ به مثابه جوانه، منرگ با ساخت استعاره 09شاملو در مجموعه 

به مثابه افق، مرگ به مثابه ضیافت درردد نمایش جاودانگی منرگ مبنارزانی اسنت کنه در راه 

انند. در حقیقنت چننیم خنود را از دسنت داده عقیده با ظل  و ست  دژخیمان جنگیدند و جان

هنای منرگ در مجموعنه بینی شاملوست و  اسنتعارهدهنده ایدئولوژی و جهاناستعارهایی نشان

رسد که در همنان البته ذکر ایم نکته مه  بنظر میقطعنامه نیز  استمرار چنیم ایدئولوژیی است. 

، شاملو مرگ را موجودی نحنس و در ابتدای شعر "مرگ نازلی"قطعات شعری خاره در شعر 

نازلی اررار بر اعتنرا   ،فجیع در نظر گرفته که حاکی از مرگ طبیعی است و اما در ادامه شعر

و دادن اطلاعات به ماموران رژی  پهلوی را نپذیرفت و چنون خورشنید از تیرگنی برآمند و در 

اوتی از منرگ دهنده جاودانگی مرگ اسنت. چننیم تصناویر متفنخون نشست و رفت که نشان

 دهنده سیالیت ایدئولوژی شاملوست. نشان

دهند و راه مبارزه یارانش را از دست منیموقعیت دو  بدیم شکل رق  خورد که شاملو در 

هنای خناره گنل گوید. مردی که تما  شب در سننگدر ایم موقعیت از نامردی افراد سخم می

رفنت، اکننون در پنس سنیاهی منی تراشید و چراغی در دست و چراغی در برابر ، به جنگمی

آلوده و از پای درآمده، پتک گرانش را به ، دردنا  و تب پرطبلش هایدیوارهای سنگی حماسه

دهد که از ادامه کار عبث خنویش دسنت بکشنند و هایش فرمان میافکند و به دستسویی می

پنداشته است یناران ها  چرا که میآن ه  به دندان سبعیت ،کند که جویده شده استاعترا  می

نکنه اینم یناران آدهد، حال سالی ایم چنیم از گوشت تم خویش طعامی میگرسنه را در قحط

تی در حینات شناعر منجنر بنه یچنیم منوقع (.606: 6936)پورنامداریان، اندانی بیش نبودهندشم

لو انگیز شنده اسنت کنه شنامگیری استعاره مفهومی از جمله مرگ به مثابه انتظاری خو شکل

گذشنت زمنان و ناامیندی شناملو از منرد   غوش بگیرد.آمرگ را در  وارکند چون زنآرزو می

زمانه باعث احساس پریشانی و تنهایی وی شد تا اینکه شاملو به عشق پناه برد و در هوای تازه 

طلبنی خناطر حنس مبنارزههشاملو بیم زندگی و مرگ در نوسان است. شاملو در دوره پیشیم ب
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امنا گذشنت زمنان باعنث تحنول در   اهمیت جلوه دادن قدرت و هیبت مرگ بنوددرردد ک 

نسبت به منرگ احسناس  "هوای تازه"که شاملو در طوریهب  بینی و ایدئولوژی شاعر شدجهان

از جمله مرگ به مثابه موجنود نحنس  "هوای تازه"های مرگ در ترس و وحشت دارد. استعاره

دهننده تنرس و وحشنت ا ، مرگ به مثابه خفقنان نشنانو فجیع، مرگ به مثابه موجود وحشتن

   .شاعر از مرگ است

. در اینم شنودپدیدار می)آیدا(  ها و پناه شاعر به عشقاما موقعیت سو  پس از ایم ناکامی 

افسنرده، در اوج یناس و داده و دلگناهی اسنت کنه شناعر امیند از کنفتکیهسرگشتگی و بی

(. چنیم موقعیتی عاشنقانه در حینات شناعر 605:  برد)همانناامیدی، معصومانه به عشق پناه می

منرگ بنه مثابنه  ،های مفهومی از جمله مرگ به مثابه شنوهر عشنقگیری استعارهمنجر به شکل

هنا و سنروها خواهر عشق و مرگ و عشق به مثابه سلطان شده است که سمفونی تاریک یناس

الیت ایندئولوژی شناملو منجنر بنه در حقیقنت سنیآمیختگی اندوه و لذت شده است. منجر به 

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 

عنه کنند و همنننیم در قططریق ساخت استعاره مفهومی مرگ به مثابه خواهر عشنق یناد منی

گوید که انگنار شاعر از گوارایی عشق و نحس و فجیع بودن مرگ سخم می "سمفونی تاریک"

دانند و همنواره عشق مرگ را پاینان زنندگی منیطع  شیریم و گوارای شاملو پس از چشیدن 

اما بنه تندریج  وقتنی شناملو بنه سنم کهولنت  خواهان استمرار و تداو  حیات عاشقانه است.

دهد، تمایل نسبی بنه منرگ هایش را یکی پس از دیگری از دست میشود و معشوقنزدیک می

های بعدی ایشان از جمله مرگ به شادی، منرگ بنه های مرگ در مجموعهکند . استعارهپیدا می

البتنه در  ای در ذهنم شناعر اسنت.دهنده چنیم اندیشنهمثابه رهایی، مرگ به مثابه جوهر نشان

مرگ از جمله مرگ به مثابه ظلمات بی عدالت، منرگ بنه  هایهمیم مجموعه اشعار از استعاره

ای جنز پنذیرش چننیم مرگنی را مثابه شکست استفاده شده است که در حقیقت شناملو چناره

در حقیقت ایدئولوژی شاملو در مجموعه ققنوس باران چننیم بنه تصنویر کشنیده شنده ندارد. 

پناهی ای عشق.... ایم فریاد بیاست: و عشق..... سنگ برای سنگر، آهم برای شمشیر، جوهر بر

اش به بستر او خزینده س/ به هنگامی که مرگ/ با شهوت سوزانأیی دردنا  زندگی/ از ذروره

شنود.... اش را پذیرا میی زهرآگیمقیدانه/ نطفهناپذیرش/ تم/ روسبیانه بیاست و /جفت فصل
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(. چننیم 195-6931:199سنگر برای تسلی / آهم برای آشنتی/ جنوهر/ بنرای/ منرگ! )شناملو،

که شاملو به عشق پناه برده بنرد، تمنا   دهنده ایم واقعیت هستند که تا زمانیهایی نشاناستعاره

ابزارهای لاز  از جمله سنگر و شمشیر را برای مبارزه داشته است. اما با فنروکش کنردن عشنق 

، آشتی بنا برابر مرگای جز تسلی  در چاره س، ویأی دردنا  یپناهی زندگی و ذروه، بیشاملو

توان به سنیالیت ایندئولوژی شناعر می ،به وضو  .ی زهراگیم مرگ را نداردآن و پذیرش نطفه

دهند کنه ایندئولوژی های پژوهش نشان منیبنابرایم داده هایی پی برد.در کاربرد چنیم استعاره

نکتنه  ه است.های مفهومی در اشعار شاملو داشتنقش بسیار مهمی در ساخت و گزینش استعاره

مه  و قابل توجه در اشعار شاملو رابطنه بنیم ایندئولوژی و عوامنل کاربردشنناختی اسنت. در 

خنورد و وقتنی عوامنل حقیقت همگرایی بیم چنیم مت یرهایی در اشعار شاملو بنه چشن  منی

شناملو  توسنطشرایط لاز  را برای در آغوش گرفتم مرگ  از جمله عوامل بافتی کاربردشناختی

رود و وقتی عوامل کاربردشناختی شرایط لاز  را بنرای ازند، شاملو به استقبال مرگ میفراه  س

وی جهت پناه بردن به عشق فراه  سازند و تما  ابزارهای لاز  از جمله سنگر و شمشیر بنرای 

همواره درردد شکست مرگ است که چنیم روابطی  مبارزه فراه  باشد، در ایم رورت شاملو

عوامنل عناطفی متنأثر عوامنل بنافتی  امنا .از سیالیت ایدئولوژی شاعر اسنت بیم مت یرها ناشی

افتند، عواطنف و احساسنات ی تلخی چون مرگ پدر برای شاملو اتفاق میوقتی حادثه هستند.

های مرگ حارل از چنیم تصویرسنازی و استعاره تاباندوی تصویر خوفناکی از مرگ را باز می

   کننده چنیم خوفی است.ونیم بودن چنگ و منقارش بازنماییاز جمله جلاد به مثابه غراب و خ

 اشعار توللی. 2. 5

ادیگرا در فضای فرهنگی و اجتمناعی مهای مکاتب مرگ در نگاه توللی در اثر نفوذ اندیشه 

چنون  و (53 :6913، )تنوللی بازپسیم چاره ط یان ،هاجامعه و تاثیرپذیری توللی از ایم اندیشه

موجنود در دخمنه دل را  یهایهای مرده و ناکامیشده است که زخ  عشقدارویی متصور نوش

هنا و و وجنود خسنته او را از دسنت بنار سننگیم ناکنامی (631 :6913، )توللی کنددرمان می

ننوروزی بنه نقنل از ()600 :6999، )تنوللی دهندو زندگی پر درد و رنج نجات منی هاناامیدی

ن معارر از جمله شناعرانی کنه بنا خینا  هن  اندیشنی در میان شاعرا (.639 :6936، داودخانی

رهنا، نافنه، هنای . توللی مجموعنه آثناری دارد بنه ننا توان از فریدون توللی نا  برددارند، می
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رهنا و های بار مرگ و ناکامی را به ویژه در مجموعهکه بازتاب چهره اندوه شگر  و بازگشت

است که در کل مجموعنه  یاز جمله آثار رها (.019-010 :6931، فلا ) توان بازجستمی نافه

ای نامنهزنند و غن زشتی و نامرادی و وحشت مرگ منوج منیآن، اندوه و ناامیدی و تیرگی و 

توللی در اشعار خنویش  (.36 :6953، )زریم کوب است سرشار از عشق رمیده و غمگیم شاعر

 ترتینب زمنانی بنهبخش به های مفهومی مرگ اشارات زیادی داشته است که در ایم به استعاره

 شود:آنها اشاره می

 ( دفتر شعر رها:6

خورد اندر تابوت/...بناد تکان می شکند مرگ تو گوئی ز حیات/ یا تنی مرده،استخوان می -

 (.19-10 :6911، )توللی پت غمگیم چرا / سایه مرگ نمایان شده بر دیوارینالد و در پتمی

مبنداء:  هایحوزه* ه حیوان درنده، مرگ به مثابه سایه  مفهومی: مرگ به مثاب هایاستعاره* 

 حیوان درنده، سایه

پدیدست به چش /...  ،هایش ز دل ابرراست، چون روزنی از مرگ به غوغای حیات/ دنده -

خسته از مرگ، دراندیشه مرگیست که باز/ بار اندوه فرو گیردش از تیره پشت/ رنجه از زینر و 

  .(19: )همان کوبد مشتساید و بر جمجمه مییب  موج گریزان فنا/ دست م

های مفهومی: مرگ به مثابه اندوه، مرگ به مثابه موج گریزان فنا، منرگ بنه مثابنه استعاره* 

 انسان

 مبداء: اندوه، موج گریزان، انسان هایحوزه* 

 (. موی سپید، پرچ  تسلی  برکشید/ دیدار منرگ،32:)همان راه دیار مرگ / راه جهان راز -

(. با مم بمیر، زانکه بنه جنز در پنناه منرگ/ جاویند، عشنق 35:)همان تیر ستیز از کمان گرفت

 (.622:)همان هینکسی در زمانه نیست

های مفهومی: مرگ به مثابه دیار، مرگ به مثابه جهان راز، مرگ بنه مثابنه انسنان، استعاره* 

 مان، مرگ به مثابه پناهکمرگ به مثابه سفر، مرگ به مثابه تیر

 های مبداء: دیار، جهان راز، انسان، سفر، تیرکمان، پناهحوزه* 

سوز/ کایم اژدر سیاه/ پینان ز سنگسار گرانبار سال و مناه/ بگذار و بگذر از ایم راز سینه -

زنند هننوز/... بنا سناز و بنرگ تشیم که به دل میآدر جستجوی راه فرو بسته گریز/ بس نیش 

 (.661-665: )همان رستخیزهای پهنه پر جوش مرگ/ با توشه
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سوز، مرگ به مثابه اژدر سیاه، مرگ بنه مثابنه های مفهومی: مرگ به مثابه راز سینهاستعاره* 

 ساز و برگ

 سوز، اژدر سیاه، ساز و برگهای مبداء: راز سینهحوزه* 

! دور از ایم راه تباه! شا  خونیم شد و خورشید نشست/ تو چه داننی دره مرگ/ دور شو -

ریم دره پر شیب و شکست/ ایم هیولای سیاه/ چیست کاویخته از دور به راه تنو نگناه/ ... که د

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 

گرزه مارست که چنبر زده بر دامم سنگ/ تشنه جان تو تا از بم دندان ستیز/ بنه یکنی خشک/ 

گا ، فرودو شیشان بار شرنگ!/ پای چالا  کم، ایم سایه اوسنت!/ نقنش آن اهرمنسنت اینکنه 

 (.  609-606: )همان افتاده به سنگ

، منرگ بنه های مفهومی: مرگ به مثابه مار، مرگ به مثابه دره پرشیب و شکسنت* استعاره

مثابه هیولای سیاه، مرگ به مثابه دشت خموش، مرگ به مثابه م ار، مرگ بنه مثابنه گنرزه منار، 

 مرگ به مثابه اهریمم

های مبداء: مار، دره  پرشیب و شکست، هیولای سیاه، دشت خموش، م نار، گنرزه * حوزه

 مار، اهریمم

 ( دفتر شعر نافه: 0

(. منرگ منم بازپسنیم 610 :6911، )تنوللیچنگ غ  بودی و جز پنجه مرگت ننواخنت  -

تیره دریم شنا  سنرمه فنا / بینرون کشند دو  شاد  که مرگ(. 611: چاره ط یان منست )همان

کشدش هر زمان به کنا / چنون اژدری دریای تیره، می (.630: )همان چش  و دمد بر چرا  مم

-ل منرگ تینره بنیهراس/ چنگناو ز ژرفای ظلمت گرداب پر گرسنه، که بیند شکار خویش/...

 (.631: فشرده دامنش )همان

 مرگ به مثابنه بازپسنیم چناره ط ینان، های مفهومی: مرگ به مثابه حیوان درنده،* استعاره

 مرگ به مثابه دریای سیاه، مرگ به مثابه اژدر گرسنه، مرگ به مثابه گرداب پرهراس

ه، اژدر گرسننه، گنرداب دریای سیابازپسیم چاره ط یان، های مبداء: حیوان درنده، * حوزه

 پرهراس
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: )همنان "روزگنار نیسنت!"عفریت مرگ خنده زند:  / دریغ-ید به سرآتا روزگار تجربه  -

 (. وای! باز ایم سایه آمد تا در آویزد به جان / دست ساید بر تن  بر خا  ریزد اسنتخوان /061

گان /... ددر دی درخشد چون فروزان مشعلیتم به ابری پوشیده است و چشمش در سیاهی/ می

کنده تنا نوشند چنو جنادویی ز آجوید نشان / دل، ز قهر ست و میپنجه خونیم به خون شسته

دهان / سایه مرگ است ایم، مرگ مم است اینم  خون / لب، به زهر آلوده تا بوسد چو عفریتی

یشنه زند بر آشیان /... هان برانیدش که کند از رپر می ،خوانسایه کامشب/ همنو ج دی نوحه

 (.063-063: )همان بنیاد حیات / هان بداریدش که برد از سینه قلب خونفشان 

های مفهومی: مرگ به مثابه عفریت، مرگ به مثابه سایه، منرگ بنه مثابنه موجنود * استعاره

 جاندار، مرگ به مثابه مشعل فروزان، مرگ به مثابه حیوان درنده، مرگ به مثابه ج د

 سایه، موجود جاندار، مشعل فروزان، حیوان درنده، ج د های مبداء: عفریت، * حوزه

 ( دفتر شعر پویه:9

 (.091 :6911، مرگ آخر درکشد زیم پرده نیز/ وای از آن زیبا که نازیبا گذشت )توللی -

 * استعاره مفهومی: مرگ به مثابه موجود وحشتنا    * حوزه مبداء: موجود وحشتنا  

 ( دفتر شعر شگر :1

 :6911، توللی) !به سر پنجه خونریز پلنگ  ،د ، اگر مشک تر  نیست/ مسپارآهوی تو ریا -

گنر (. 012: فرا پیش چشم ، خروشنده آبی/ که گرداب مرگ است و پایان جوها! )همان (.969

: مرگ تو کوته نکند دست تو، زیم عمر/ یاری که خیانت نکنند بنر تنو، کندا  اسنت؟ )همنان

شان دیدن مدا / وندریم هنگامه خود را بر در دیگنر زدن! (. مرگ را بر در به چشمی خونف035

خواهان تو شیریم لب  ای مرگ دلاویز/ بشتاب و سبکبار کم از ننگ درنگن .... / (. 920: )همان

 (.  969 : جان  چو گرفتی به یکی بوسه فروکوب/ مستانه چو مینای تهی بر سر سنگ  ) همان

گ، مرگ به مثابه گرداب، منرگ بنه مثابنه موجنود های مفهومی: مرگ به مثابه پلن* استعاره

* حنوزه مبنداء: پلننگ،    آشا ، مرگ به مثابه موجنود شنرورقوی، مرگ به مثابه موجود خون

 آشا ، موجود شرور گرداب، موجود قوی، موجود خون

 ( دفتر شعر بازگشت:5

 :6911، تنوللی) همان به، که پیمانه کوب  به سنگ/ که آغنوش منرگ اسنت، درمنان منم -

(. 952:)همنان (. زندگی بر زندگان بار است و بس/ مرگ ما، آن سوی دیوار است و بنس!993
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(. آن منرگ 951:درنگ آید ! )همنانشتاب ای فریدون به مردن رواست/ گر آن مرگ خوش بی

 (.910: )همان خوش، به کا  فریدون فرو فرست/ ای دا  سینه، با  خوش آرزوی تو

   مبداء: موجود جاندار * حوزه   موجود جانداربه مثابه  مفهومی: مرگ * استعاره

مم نه آن مرغ  که جز بر شاخ آزادی سراید/ مرگ مم قفلنی کنه دوران بسنته ایننک بنر  -

خیره گرگی چون تهمتم رخت چوپان کرده بر تم/ کانندریم شنادی شنریک ، ونندریم دهان . 

؟/ مرگ ما بر ما نیابد چیرگی/ ورنه زای مم(. ور من  کو مرگ دهشت915: وادی شبان ! )همان

 (. 952خود روزی بود در تیرگی! )همان: 

* استعاره های مفهومی: مرگ به مثابه قفل، مرگ به مثابه گرگ، مرگ به مثابه شنبان، منرگ 

زا، مرگ به مثابه موجود ضعیف  * حنوزه مبنداء: قفنل، گنرگ، شنبان، به مثابه موجود دهشت

 زا، موجود ضعیفموجود دهشت

 ها:( دفتر شعر تازه1

 (.120 :6911، توللی) نوشدارو، فرست  به مرگ/ به دور افکند، جا  درمان مم! گرش -

 * 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.) 

 هومی: مرگ به مثابه موجود زنده   * حوزه مبداء: موجود زنده* استعاره مف

 سطح اول تحلیل. 1. 2. 5

قفنل،  موجود زنده، بازپسیم چاره ط یان، های مفهومی فوق شاملهای مبداء استعارهحوزه 

، آشا ، موجود شرورزا، موجود ضعیف، موجود قوی، موجود خونگرگ، شبان، موجود دهشت

ان درنده،سایه، موج گریزان فنا، جهان راز، سفر، تیرکمان، پناه، راز سینه حیو موجود وحشتنا ،

دره پرشیب و شکست، هیولای سیاه، دشت خمنوش، م نار، مار، اژدر گرسنه، سوز، اژدر سیاه، 

هنای گرزه مار، اهریمم، گرداب، عفریت، ج د، پلنگ، انسان و بیماری اسنت. بننابرایم حنوزه

های معنایی حیوانات، طبیعت، اهریمم و جننگ در برگیرنده حوزهمبداء استعاره مفهومی مرگ 

 است. 
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 . سطح دوم تحلیل2. 2. 5

بلک شامل تفسیر اسنتعاره اسنت -سطح دو  در رویکرد نظریه گفتمانی استعاره چارتریس 

که لاز  است در ایم سطح تاثیر منابع فردی از جمله شناختی و عاطفی، کاربردشناختی و زبانی 

و انتخاب استعاره مفهومی مرگ در اشعار توللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بر ساخت 

 گیرد: 

 ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگنقش عوامل کاربردشناختی در  1. 2. 2. 5

دهد که توللی تجربینات خارنی از منرگ را در قالنب های پژوهش نشان میشواهد و داده

وی مرگ را بر اساس بافت اعتقنادی آن چننان در قالنب ست. های مفهومی بیان کرده ااستعاره

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 

ای چون هیولای سیاه و گرزه مار بنر معرفی کرده است که در ایم دره سهمنا  حیوانات درنده

دامم سنگ چنبر زده است و با دندان ستیز خود در حال بلعیدن انسنان اسنت. تنوللی در اینم 

های فرینب ها و غولدهد که با پای چالا  از ایم اهریمنان، عفریتها هشدار میبافت به انسان

ر کشنیده اسنت کنه چننیم بگریزند. شاعر در شعر دره مرگ فضای مفهومی خاری را به تصوی

ای در جهان خنارج همخنوانی و همسنویی نندارد. چننیم دره ای در ذهم شاعر با هیچ درهدره

-که برای شاعر امکانیترس عجیب و غریب شاعر از مرگ است و تا جایکننده مرگی بازنمایی

دارد.  های وحشتنا  استفاده کرده است که بشر از شنیدن ننا  آنهنا وحشنتپذیر بود از پدیده

همننیم توللی در شعر مرگ تصویر خاری را به نمایش گذاشته است که مرگ به مثابنه سنایه 

ورزی و دشمنی نسبت به بشر است و با پنجنه خنونیم و لنب زهرآلنود در در حال کینه "دائما

 کنی بنیاد حیات آدمی است.ردد ریشه

منرگ در حنوزه معننایی  هنای مفهنومینکته قابل توجه در اشعار تنوللی کناربرد اسنتعاره 

ماننند  عنارنری حیوانات درنده از جمله هیولنای سنیاه، پلننگ، منار و اژدر سنیاه و همنننیم

خویی و فریب و گمراهنی را بازنمنایی عفریت، اهریمم و غول فریب است که دو مفهو  درنده

ه کنند. در حقیقت نیت و مقصود شاعر در بکارگیری چنیم عنارری هشدار بنه بشنر دربنارمی

توللی برای تصویرسازی هولنا  منرگ سنناریویی را ماهیت درنده خویی و فریب مرگ است. 
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کند تا مخاطبان شعرش بتوانند با استفاده از دانش پیشیم فهن  درسنتی در قالب دره طراحی می

چنیم سناریوهایی در گفتمان برای فه  بیشتر مخاطبان ضروری اسنت و  از مرگ کسب نمایند.

زینرا فقندان چننیم سنناریوهایی در   از راهبردهای ارتباطی محسوب می شوددر حقیقت یکی 

تفناه  خوانننده نسنبت بنه نینت گفتمان باعث قطع ارتباط بیم نویسنده و خواننده و ینا سنوء

-ای جز ساخت استعاره از طریق طر توللی در توریف مرگ چاره ،گردد. بنابرایمنویسنده می

( درباره توانش ارتباطی اشاره کردند کنه اینم 6339)0کنل ( و0631)6هایمزریزی سناریو ندارد. 

زبان، گفتمانی و راهبردی است. به عبنارت دیگنر، اجتماعی توانش شامل توانش زبانی، توانش 

در ذهنم  وجنود آنهنادر ذهم گویشوران زبان ایم چهار توانش به رورت ذاتی وجنود دارد و 

-ق چهار تنوانش منییبا خوانش اشعار توللی از طر شود. بنابرایم خوانندهمنجر به فه  متم می

های زبانی است کنه در تواند به فه  نیات و مقصود وی پی ببرد. زبان شعر توللی پر از استعاره

در اشنعار تنوللی رابطنه برخی اشعار از جمله دره مرگ و مرگ به وضو  قابل مشاهده است. 

ازی شناعر در زمیننه منرگ حناکی از تنگاتنگی بنیم زبنان و جامعنه وجنود دارد و تصنویرپرد

خاص وی نسبت به مرگ در روزگار خویش است و از طریق بافت اجتمناعی منتم  ایدئولوژی

توان به اوضا  اجتماعی آن دوران پی برد. گفتمان ه  سه  زیادی در شناخت فکری شناعر می

 ت. کند و استعاره یکی از راهبردهای ایدئولوژیک جهت فه  نیات شاعر اسایفا می

 م تحلیلسطح سو .3. 2. 5

سطح سو  تحلیل استعاره شامل تبییم استعاره در بافت اجتماعی است که لاز  اسنت تناثیر 

 سنیمنابع اجتماعی از جمله ایدئولوژی در ساخت و انتخاب استعاره مفهومی منرگ منورد برر

هنای حنوزه های مفهومی در مجموعه اشنعار تنوللی شناملهای مبداء استعارهحوزه قرار گیرد:

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، 

دهنده ایم است که توللی بنه شندت تحنت تناثیر اندیشنه بنودلر و دشت خموش و م ار نشان

-علاوه بر داشتم همه عنارر دو رمانتیس  طبیعنت گرا بوده است کهسیاه و احساسات رمانتیس 

هنا ویژگی ها با آنها متفاوت است. آنای ویژگیبه جهت پاره متعار  و اجتماعیو گرا، متعالی 

                                                           
1. Hymes 

2. canale 
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گرایی در حد استحاله در آن و توریف و تشریح جزئینات منناظر طبیعنی، ایجناد شامل طبیعت

اندیشنی، حنزن و ناامیندی شندید، خلنق انگیز، منرگاشبا  و اروا  دهشت فضاهای آگنده از

-هنای گنناهپرداختم به مسائل اروتیک و زمینه ،وار و پر از خشونت و پرخاشفضاهای کابوس

گنرا کنه بنا رمانتیس  افراطی و احساسات. (091 :6933، )خاکپور و اکرمی آلود و شیطانی است

تنوللی  (.091: )همان رسدادرپور به حد اعلای تکامل خود میتوللی شرو  شده بود به وسیله ن

هنای مفهنومی منرگ اسنتفاده های معنایی طبیعت و حیوانات درنده در ساخت استعارهاز حوزه

انگینز بکنار های معنایی مذکور جهت خلق فضاهای وحشنتنا  و دهشنتکرده است که حوزه

آلود و شنیطانی از مم جهت خلق فضای گناهاند. همننیم شاعر از حوزه معنایی اهریگرفته شده

بیننی و ایندئولوژی شناعر از دهنده تاثیرپنذیری جهنانکه همگی نشان مرگ استفاده کرده است

دهنده نقنش ایندئولوژی در سناخت و گنزینش گرا و همننیم نشانرمانتیس  سیاه و احساسات

آیند کنه گ چننان بنر منیهای مفهومی مراز استعاره استعاره های مفهومی مرگ است. همننیم

نگرد و برای رهایی از چنگال گریزانه دارد. وی با نکوهش و نفرت به مرگ میتوللی نگاه مرگ

کند تا در ایم زندگی ناخواسته، داد عمر را از زنندگی بگینرد و جهنان دیگنر را مرگ تلاش می

ته اسنت کنه چننیم در نظر گرف توللی مرگ را راه تباه، دره شکست و موج گریزان فنافرو نهد. 

( در 631 :6936) نوروزی داودخنانی هایی حکایت از نفرت و تنفر شاعر از مرگ دارد.استعاره

هنای تنوللی از منرگ همننون سناختارهای زمینه اشعار توللی اشاره کرد که اغلب تصویرگری

ز کنند و همنواره رنگنی افکری و ذهنی او درباره مرگ، نیستی و نابودی را به ذهم تبنادر منی

حالات یاس و ناامیدی و درون تیره و تار پر از وحشت شاعر را با خود دارند. اجزاء و عنارنر 

انند و بنه ننوعی گون طبیعت گرفتنه شندههای خوفنا  و تیرهایم تصاویر در مجمو  از پدیده

 گذارند.  دیدگاه شاعر و حالات باطنی او را در برابر چشمان خواننده به نمایش می

 03عی در روزگار توللی ه  مشابه با روزگار شناملو اسنت. پنس از کودتنای فضای اجتما 

فکنران ایراننی تمنامی ورزان و روشنمآور آن، اندیشنهت فضای مسمو  و خفقانامرداد به مواز

فکنری و اندیشی در جامعنه روشنمگی و مرگدافسربینند و دلرفته می بادهای خود را برآرمان

مجموعنه اشنعار تنوللی از  .(095 :6933، خاکپور و اکرمی) دوانددر شعر و ادب فارسی ریشه 

ای است آگنده از انندوه، وحشنت نامهرها گرفته تا بازگشت اغلب از جهت محتوا در حک  غ 

غلبه تمنیات جسن  بنر جنان در شنعر تنوللی  (.091: )همان مرگ، ناامیدی، خستگی و ناکامی
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 –هنای او ودلر اسنت کنه در برخنی از کتنابمعطو  به ایم وجه از خصوریات شعر ب "غالبا

هایی همنون منرگ و نومیندی کشاند. تسری و تشدید درونمایهکاری میکار را به افراط -پویه

ناظر بنر رویندادهای تناریخی جامعنه نینز  "هناف"در شعرهای توللی به ویژه در مجموعه شعر 

 "رهنا"هنای رگ اندیشنیتریم آنهاسنت. منیکی از برجسته 6990مرداد  03هست که کودتای 

 ارتباط با فضای کلی جامعه نیست، اما سنه  مینرا  شنعر بنودلر در آن بیشنتر اسنتگرچه بی

های مفهومی مرگ در  اشعار نکته قابل توجه در بررسی استعاره (.066-062 :6932، )باباچاهی

آسنتانه شنود و دیگنر شناعر توللی ایم است که وقتی فضای اجتماعی روزگار شاعر توفانی می

کنند و دیگنر وی به مرگ ه  ت ییر منی ایدئولوژیشود، تحملش از سختیهای روزگار لبریز می

 کند مرگ خوش را در آغوش بگیرد: تنفری نسبت به مرگ ندارد و بلکه سعی می

(. 993 :6911، )تنوللی همان به، که پیمانه کوب  به سنگ/ که آغوش مرگ است، درمان منم

(. شنتاب 952: ست و بس/ مرگ ما، آن سوی دیوار است و بس!)همنانزندگی بر زندگان بار ا

(. آن منرگ 951: ای فریدون به مردن رواست/ گر آن مرگ خنوش بنی درننگ آیند ! )همنان

شاد  کنه  (.910: )همان خوش، به کا  فریدون فرو فرست/ ای دا  سینه، با  خوش آرزوی تو

-(. داده630: )همنان دمد بر چنرا  منم مرگ تیره دریم شا  سرمه فا / بیرون کشد دو چش  و

و رمانتیس  سیاه  بودلر اندیشه توللی متاثر از اندیشیاگرچه مرگدهد که های پژوهش نشان می

 .کنندبه سنوی منرگ شنتاب منی نیز شاعر اما در شرایط سخت روزگاراست،  گراو احساسات

: به هر د  بلنایی عجنب گوید( در برخی اشعار از رنج زمانه سخم می959-956 :6911توللی )

رنگ آید ......جهان موج درد است و مم اوج درد/ مقنامی تنا کنس نو به نو/ ازیم چرخ فیروزه

در پایان اینم شاعر مدا / هراس نفیر نهنگ آید ! و  ،به جنگ آید !...کنون کاندریم موج هستی

-مرگ خوش بنیکند: شتاب ای فریدون، به مردن رواست/ گر آن قطعه شعر به مرگ اشاره می

ای جز شنتاب (. بنابرایم شاعر در چنیم موارد بحرانی و بم بستی چاره951: درنگ آید  )همان

درد. در حقیقنت و خوشحال و شاد است که مرگ تیره دو چش  وی را می به سوی مرگ ندارد

 توان نتیجه گرفت که بافت موقعیت ه  در ساخت و گنزینش اسنتعاره نقنش اساسنی دارد.می

تعامل بیم ایدئولوژی و عوامنل کاربردشنناختی در اشنعار  ائز اهمیت در پژوهش حاضرنکته ح

توللی است که از یک سو در اکثر اشعار وی همگرایی بیم ایدئولوژی و عوامل کاربردشنناختی 

هنایی را در از جمله بافت موقعیت و بافت اجتماعی برقرار است و درحقیقت تأثیر چنیم بافت



 991                   ... مرگ در یاستعاره مفهوم نشيدر ساخت و گز یدئولوژينقش ا               سال نهم                
 

کنی  و از سوی دیگر در برخی موارد رابطنه بنیم ها مشاهده میدر تحلیلساخت استعاره مرگ 

و  شود که در حقیقت تنوللی بنه خناطر شنرایط بحراننیمعکوس می "ایدئولوژی و بافت کاملا

 گیرد.  مرگ را در آغوش می سخت روزگار

 گیرینتیجه .6

ج از پیشناهنگان ( بعد از نیمنا یوشنی6911-6033) ( و فریدون توللی6913-6921) شاملو 

و در تحول شعر فارسی در قرن اخیر هستند. علیرغ  اینکه هر دو شناعر در ینک دوره زمنانی 

های متفاوتی نسبت به مرگ هستند. شناملو ایدئولوژی، دارای زیسته اندفضای اجتماعی می یک

رد. چننیم سنتیزانه دامرگایدئولوژی اما توللی  نگرانه نسبت به مرگ دارد وآفرینش ایدئولوژی

هنای مفهنومی متفناوتی در زمیننه منرگ شنده گیری استعارههای متفاتی باعث شکلایدئولوژی

های مفهومی مرگ در اشعار شاملو مربوط دهد که اکثر استعارههای پژوهش نشان میاست. داده

های مفهومی مرگ در اشعار شناملو . استعارههستند موسیقی و ، خانوادهبه حوزه معنایی طبیعت

حکایت از عواطف و احساسات پدرانه نسبت به فرزند دارد. همننیم عواطنف شناملو را در از 

کنی  که فضای خاری از مرگ پدرش را به تصویر کشنیده اسنت و دست دادن پدر مشاهده می

دارد. نکته جالب توجنه در ابینات فنوق ای به اندوه وا میهر مخاطبی را نسبت به چنیم حادثه

بان نشسته است و چننگ و هومی جلاد به مثابه غراب است که بر شانه زورقساخت استعاره مف

های مفهومی منرگ در اشنعار تنوللی مربنوط بنه حنوزه منقارش خونیم است. اما اکثر استعاره

کننده خوی درندگی و فریب مرگ اسنت. معنایی حیوانات درنده و اهریمم هستند که بازنمایی

های مفهومی مرگ در حوزه معننایی حیواننات درننده از جملنه در اشعار توللی کاربرد استعاره

مانند عفریت، اهریمم و غنول فرینب  عنارریهیولای سیاه، پلنگ، مار و اژدر سیاه و همننیم 

کننند. در حقیقنت نینت و خویی و فریب و گمراهی را بازنمنایی منیاست که دو مفهو  درنده

خنویی و فرینب بشر درباره ماهیت درنده مقصود شاعر در بکارگیری چنیم عنارری هشدار به

دهد که نقش عوامل کاربردشناختی در ساخت های پژوهش نشان میداده ،همننیم مرگ است.

و گزینش استعاره در اشعار شاملو و توللی برجسته است و اما درباره نقش عناطفی در سناخت 

هنایی از عواطنف و توان گفت کنه در اشنعار شناملو رگنهو گزینش استعاره مفهومی مرگ می

کننند و نگارننده تناثیر عواطنف و آفرینی منیاحساسات در ساخت استعاره مفهومی مرگ نقش
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بنابرایم  احساسات توللی را در ساخت استعاره مفهومی مرگ در اشعارش مشاهده نکرده است.

 دهند که ایدئولوژی اهمیت زیادی در ساخت و انتخاب اسنتعاره درهای پژوهش نشان مییافته

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.

 کتابنامه
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