
 ____________________________ 
  1400/ 06/ 16:    رش ي پذ   خ ي تار       1400/ 02/ 17:   افت ي در   خ ي تار 

  h_arefii@yahoo.com        2. Shariatifar@iaus.ac.ir .1                                                          :پست الكترونيكي 

3. eshghi@iaus.ac.ir  

    24 ياپيپ ة، شمار1400 بهار تابستان، 4، شماره  دهمسيزسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

  

 نقش استعارة مفهومي در ساخت و گزينش استعاره در اشعار احمد شاملو و نادر نادرپور 

  جانسونبراساس نظرية ليكاف و 

  

  ايران) سبزوار، ،اسالمي  آزاد دانشگاه واحد سبزوار، فارسي، ادبيات و زبان دكتري (دانشجوي عارفي لعل حسين

 ايران) سبزوار، ،اسالمي  آزاد دانشگاه ، واحد سبزوار فارسي، ادبيات و زبان (استاديارگروه فرشريعتي  اكبر علي  سيد 

  (نويسنده مسئول)

  ايران)  سبزوار، ،اسالمي  آزاد دانشگاه ،واحد سبزوارفارسي،  ادبيات و زبان (استاديارگروه سردهي  عشقي  علي 
  

  167-190صص: 

  چكيده

ادبــي مــورد اي و متــون سياســي، رســانه هاي مختلفــي همچــونعرصه  در  استعارة مفهومي

است. در پژوهش حاضر سعي شده است اســتعارة مفهــومي   پژوهش و بررسي قرار گرفته  

نقش استعارة مفهومي در ســاخت و   در اصل بهپژوهش    اين.  پژوهش شود  شعر معاصردر  

كوشد اين نكته را نشان دهــد و مي  توجه داردها در اشعار شاملو و نادرپور  گزينش استعاره

م خاص اجتماعي در اشعار مذكور ابزاري براي بازنمايي مفاهي  ،استعاره  توان پذيرفت مي  كه

ها از مجموعه اشعار احمد شاملو و نادرپور استخراج شده و بــر است؟ در اين پژوهش داده

انــد. نتــايج پــژوهش اساس نظريه استعارة مفهومي ليكاف و جانسون تجزيه و تحليل شــده

ر شــاملو و زن در اشعا  به ويژه  دهد كه مفاهيم مختلف از جمله مفاهيم اجتماعي ونشان مي

نادرپور وجود دارد، اما ميزان اين موضوع در اشعار شاملو به مراتب بيشتر از اشعار نادرپور 

هاي مفهــومي اشــعار شــاملو بيشــتر از اشــعار چرا كه زمينه معنايي جنگ در استعاره  ؛است 

نادرپور است. بنابراين نتايج پــژوهش حــاكي از آن اســت كــه عوامــل مــوثر در ســاخت و 

، نگرش و انديشــه شــاعر، احساســات او و فضــاي   مرتبط با زن  عاره در اشعارگزينش است

حاكم بر روزگار شاعران هستند و اين عامل نقش مهمي در ساخت و گزينش استعاره ايفا  اجتماعي  
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  : زن، استعارة مفهومي، نظريه گفتماني استعاره، شاملو، نادرپورهاكليدواژه

  مقدمه.1

است. اين پديده امروز  2شناسي شناختييكي از مباحث مهم و بنيادي زبان 1مفهومي ةاستعار

شود. در زبانشناسي شناختي زبان بـه عنـوان ابـزاري اسـت اي ادبي شناخته نميبه عنوان مقوله

براي كشف ساختار نظام شناختي بشر. ايـن رويكـرد از زبانشناسـي، زبـان را نمـودي از نظـام 

در سـال ، دو تن از دانشمندان برجستة اين رويكـرد  4و جانسون  3د. ليكافدانتصوري ذهن مي

، دريچـة جديـدي پـيش 5كنـيممي هايي كه با آنها زندگياستعارهبا انتشار كتاب ميالدي  1980

 6معاصراسـتعاره مندان به مطالعه اسـتعاره وعلـوم شـناختي گشـودند كـه بـه نظريـهروي عالقه

  است.  معروف

، نـه موضـوعي شـودمفهومي موضوعي زباني محسوب مي  السيك زبان، استعارهدر نظرية ك

). ليكاف در نظريـة خـود، اسـتعاره مفهـومي را شـيوة بيـان 1388،مربوط به انديشه (اصغرنژاد

كند كه طي آن يك يا چند واژة موجود براي يك مفهوم خارج از معناي اي توصيف ميشاعرانه

  شود.هوم مشابه به كار گرفته ميآن، براي بيان مف  قراردادي

از نظر معناشناسان شناختي، استعاره به هرگونه فهم و بيان مفاهيم انتزاعي در قالـب مفـاهيم 

«اساس استعاره، درك و تجربـه يـك چيـز بـر   - .)1381راد،شود (يوسفيتر اطالق ميملموس

  ).1980اساس چيز ديگر است» (ليكاف و جانسون، 

ها نه تنهـا ابزارهـاي ادبـي و زيباشـناختي )، استعاره4:  1980طبق نظر ليكاف و جانسون (

، انسـان اسـتعاري گردند، بلكه مبناي انديشه و تفكر انسان نيز هستند، به بيان ديگرمحسوب مي

كند. ليكاف و جانسون (همان) در مقابل نظريـة كالسـيك انديشد و با استعاره نيز زندگي ميمي

شوند، بلكـه اره ادعا كردند كه مفاهيم حاكم بر انديشه ما تنها شامل موضوعات فكري نمياستع

گيرد. بدين ترتيب، ليكـاف مي  بر  ترين جزئيات آن را نيز درپا افتاده  اعمال روزمره و حتي پيش

 
1- conceptual metaphor 
2- cognitive linguistics 
3- G. Lakoff 
4- M. Johnson 
5- Metaphors we live by 
6-The contemporary theory of metaphor 
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ن و جانسون با استفاده از استعاره مفهومي تمايز سنتي بين زبان ادبـي و زبـان حقيقـي را از بـي

كنـد بردند. آنچه مطالعات استعاره مفهومي در دوران حاضر را از مطالعـات گذشـته متمـايز مي

چـه در پـژوهش حاضـر الزم بـه ذكـر توجه به نظام ذهن و زبان روزمره اسـت، از ايـن رو آن

  آيد، كاربرد استعاره در متون مطبوعاتي است.مي

است، متون مطبوعاتي است. متـون يكي از مسائلي كه اهميت آن در عصر ارتباطات بديهي  

شـود و جا كه براي عموم مردم است از نگاه عامه مردم زبان معيار محسوب ميمطبوعاتي از آن

هاي اساسي پژوهش عبارت است از: نقش پرسش   گذارد.دهي افكار عمومي تأثير ميدر شكل

پور چگونـه اسـت؟ آيـا ها در اشعار شاملو و نادراستعارة مفهومي در ساخت و گزينش استعاره

توان پذيرفت كه استعاره ابزاري براي بازنمـايي مفـاهيم خاصـي ماننـد جنسـيت در اشـعار مي

  مذكور است؟

 مباني نظري پژوهش.2

  شناسي شناختي زبان -  

ميان انسـان،  ةشناسي است كه به بررسي رابطشناسي شناختي يكي از مكاتب نوين زبانزبان

تجربيات انسان و شـيوه  ةپردازد. اين رويكرد بر پايتجارب اجتماعي و فيزيكي او مي  ذهن او و

حدود زيادي ريشه در مباحث زبـاني مطـرح در   ادراك او از جهان بنا شده است. اين مكتب تا

و   2(ايوانزدر ذهن انسان دارد    1بنديويژه در بررسي مقولهميالدي، به  1970و    1960هاي  دهه

شناسـان ميـان معني4شناسي»هاي زبان). در واقع، اين نگرش نتيجه ميان «نزاع3:  2006،  3گرين

ــكي ــداران چامس ــي و طرف ــخ 5زايش ــت (راس ــي و 173: 1389مهند، اس ــرد زايش ). در رويك

عنوان يك نظام صوري يا محاسباتي، بـدون توان به  شود كه زبان را ميساختگرايي استدالل مي

). 44:  2006هاي او بررسـي كـرد (ايـوانز و گـرين،  توجه به ماهيت بدن انسـان و يـا تجربـه

 7ساختارهاي ذهني  ي، نمودهاي زبان6شناسي شناختي باتوجه به نگرش تجربيدرمقابل، در زبان

 
1- categorization 
2- V.  Evans 
3- M. Green    
4- linguistic wars 
5- N. Chomsky 
6- experimental approach 
7- mental structures 
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انسـان و نظـام ادراكـي او   ةهايي كه به مرور زمان در حافظـارتباط مستقيمي باهم دارند؛ تجربه

شناسي شـناختي ترتيب در زبانشوند. بدينگيرند، مبناي يادگيري و استفاده از زبان ميشكل مي

  و وابسته به ديگر قواي ذهني است.    1ايفرض بر اين است كه زبان يك قوة ذهني غيرزمينه

شناسـي پرداختـه دانشمندي است كه به طـرح مفهـوم شـناخت در زبان  نخستين  چامسكي 

كند كـه قـوانين )  به اين نكته اشاره مي1957(چامسكي،    2هاي نحويساختاست. او در كتاب  

عبارتي دسـتور گيرند؛ بـهدستوري تنها مربوط به زبان نيستند، بلكه از ذهن انسان سرچشمه مي

هاي چامسكي در اصل زيسـتي و اي زيستي و ذهني است. بنابراين مبناي نظريهزبان داراي پايه

طور ذاتي قادر به فراگيري زبان است. با ايـن وجـود، هر انساني بهشناختي است؛ بدين معنا كه  

هاي ذهن مانند هوش، حافظـه، ادراك، منطـق و اي مستقل از ساير زمينهچامسكي زبان را زمينه

ذهـن جـدا   هايشناسي شناختي، زبان از سـاير زمينـهكه در رويكرد زبانداند. درحاليغيره مي

توان جدا از قواي شـناختي ذهـن عمـل كـرد. از ميـان زباني نمي  هاينيست و در تحليل پديده

، ليكـاف، 5، فوكونيـه4، كرافـت3توان افـرادي ماننـد تـالميشناسان برجسته اين رويكرد ميزبان

  اند.را نام برد كه در رشد و توسعه اين مكتب تأثيرگذار بوده  7و ترنر  6جانسون

  8معناشناسي شناختي - 

شناسي نخستين بيشترين اهميت را دارد. اصطالح معنا  9اختي، مطالعه معناشناسي شندر زبان

شناسـان را مجـذوب بار  از سوي ليكاف مطرح شد و نگرشي را معرفي كرد كه بسياري از معنا

مسـتقل از انديشـيدن و شـناخت نيسـت   10خود ساخت كه بر اساس اين نگرش، دانش زبـاني

رد و به بررسي رابطة ميان تجربـه ). معنا در اين رويكرد ماهيتي ذهني دا363:  1390(صفوي،  

). اين شـاخه از 183:  1389مهند،  پردازد (راسخانساني، نظام مفاهيم و ساختار معنايي زبان مي

 
1- non-modular 
2- Syntactic structures 
3- L. Talmy 
4- W. Croft 
5- G. Fauconnier 
6- M. Johnson 
7- M. Turner 
8- cognitive semantics 
9- meaning 
10- linguistic knowledge 
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و همچنين واكنشي بـه معناشناسـي  1گراييبيني عينيتشناسي درواقع واكنشي به جهانعلم زبان

). ايـده اصـلي در ايـن نـوع 22:  1392اسـت (روشـن و اردبيلـي،  2گراشناسي صورتدر زبان

هاي ذهني هستند و معنـا بـه سـاختار شـناختي مربـوط معناشناسي اين است كه معناها عبارت

هايي را هاي ممكن. از نظر معناشناسان شناختي، انسان تجربهشود نه به جهان بيرون يا جهانمي

كند. اين مفاهيم بـراي صورت مفاهيم انبار ميهن بهكند در ذكه از محيط اطراف خود كسب مي

روند. مبنـاي تفكـر معناشناسـان تر، براي تفكر بكار ميمهم  برقراري ارتباط با ديگران و از همه

). در 19شناختي ايـن اسـت كـه دانـش زبـاني بخشـي از شـناخت عـام انسـان اسـت(همان:  

 شود استعاره است.ي ميمعناشناسي شناختي، يكي از مفاهيمي كه خيلي مهم تلق

  »استعاره«شناسي واژة   ريشه- 

 metaگرفته شده كه خود مشتق اسـت از  metaphoraاز واژه ي يوناني  metaphor 3واژة

هـدف از ايـن واژه دسـته خاصـي از   بـردن» اسـت.«معنـاي  بـه  ،  phereinمعنـاي «فـرا» و  به  

ء ديگـر «فرابـرده» يـا منتقـل ء به شـيهايي از يك شيها جنبهفرآيندهاي زباني است كه در آن

ء اول اسـت رود كـه گـويي شـياي سـخن مـيگونـهء دوم بـه  شوند، به نحوي كه از شـيمي

 ).11: 1390،  4(هاوكس

  شناسي شناختياستعاره در زبان -  

شناسـي همانطور كه اشـاره شـد، اسـتعاره موضـوعي اساسـي و بنيـادين در مطالعـات زبان

ميالدي به كوشش ليكاف و همكاران او مطرح و بررسـي شـد.   1970  شناختي است و از دهه

شناسي شناختي اسـت. چامسـكي بـا اي است كه بازتابي از ماهيت زبانگونه  اهميت استعاره به

هايي را درمـورد نحـو ارائـه ) نظريه1957(چامسكي،    ساختهاي نحوينام  انتشار كتاب خود به

كرد كه در آن معنا و بررسي آن جـايي نداشـت. ولـي، ليكـاف و جانسـون كـه در ابتـداي راه 

 
1- objectivist world-view 
2- formal linguistics 

 استعاره  -3

4- T. Hawkes 
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هاي چامسكي را در توجيه مواردي مانند استعاره با چامسكي همراه بودند، نظريه  1دستورزايشي

  ). 114: 1392، و درك آن ناكارآمد تشخيص دادند (روشن و اردبيلي

گـرفتن رابطـة بـين معناهـاي واژگـاني و ليكاف و جانسون معتقد بودند كه بـدون در نظـر 

همچنين چگونگي فهم و درك انسان از جهان، تقريبـاً غيـرممكن اسـت كـه بتـوان بـه مطالعـه 

هاي خـود ترتيب ليكاف و جانسون كه در پي پاسخ به پرسـشچيستي استعاره پرداخت. بدين  

نظر آنها نظام ادراكـي كـه انسـان در شوند. بهشناسي شناختي محسوب ميگذار زبانپايهبودند،  

دهد، اساساً استعاري است، امـا ازآنجـا هاي خود را انجام ميانديشد و فعاليتچارچوب آن مي

تـوان كه دسترسي مستقيم به آن در حالت عادي مقدور نيست، براي كشف ساختار اين نظام مي

  آن، يعني زبان استفاده كرد. از بازنمود 

) تفاوت اصلي ميان نظريه كالسيك و نظريه معاصر اسـتعاره را ناشـي 140:  1383ليكاف (

گويد «با قائل شدن به اين تمايز، شـايد ايـن داند و مياز تمايز قديمي ميان حقيقت و مجاز مي

مي بـر آن معنـاي فكر تقويت شود كه با شروع از يك معناي حقيقي و اعمال رونـدي الگـوريت

حقيقي بتوان به تفسيري استعاري از يك جمله رسيد. هرچند، مواردي هست كه چنين رونـدي 

  كند».اين شكل كار نمي افتد، اما استعاره در واقع بهدر آنها اتفاق مي

كننـد: الـف) اسـتعاره ليكاف و جانسون دو اصل را در نظريه خود درمورد استعاره بيـان مي

اي زباني نيست، بلكه ريشه در نظـام ي و شعر نيست. ب) استعاره اصوالً پديدهمختص زبان ادب

  ).7: 2001، 2مفهومي ذهن انسان دارد (لي

 3اي ذهنـيشود كه بوسيلة آن زمينهشناسي شناختي روشي در نظر گرفته مياستعاره در زبان

شـود (ليكـاف، مي  4سازياي ديگر نشان داده شده و مفهومبر مبناي اصطالحات و مفاهيم زمينه

»، و عبـارت اسـتعاري 6در نظامي مفهـومي  5ايزمينه). به عبارتي، استعاره «تطابق ميان1:  1992

  اي است.زمينه«عبارتي زباني» است كه بيانگر تحقق روساختي اين تطابق ميان

 
1- generative grammar 
2- D. Lee 
3- mental domain  
4- conceptualization 
5- cross domain mapping  
6- conceptual system 
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 سـازي يـا تجربـهدر استعاره از مفاهيم و اصطالحات زمينه ملمـوس و عينـي بـراي مفهوم

شود. ليكاف و جانسون معتقدند كه مفاهيم انتزاعي در زمينه مفهـومي انسـان انتزاعي استفاده مي

طور مستقيم از تجربة مـا گيرند كه اين مفاهيم تجربي بهگيري از مفاهيم تجربي شكل ميبا بهره

اسـتعاره  و 1طور مثال، مفهـوم مباحثـههاي تصوري ديگر. بهشود، نه در ارتباط با زمينهناشي مي

  رود:وفور به كار ميمفهومي «مباحثه جنگ است» در زبان روزمرة ما به 

    اند.قابل دفاعادعاهاي شما غير - 

  شكستش دادم! - 

دهند كه موضوع فقط به استفاده از الفـاظ مـرتبط بـا نبـرد بـراي ما نشان مي  اين عبارات به

بينيم، باحثه را به چشم يك حريف ميشود. درواقع ما طرف ممباحثه در گفتگوهايمان ختم نمي

كنيم و در نهايـت در مباحثـه پيـروز كنيم و از مواضـع خـود دفـاع مـيبه مواضع او حمله مـي

تـر ترتيـب از واژگـان حـوزة عيني). بدين  5:  1381راد،  بازيم (گلفام و يوسفيشويم يا ميمي

. از سوي ديگر، اسـتعاره شود«جنگ» براي صحبت درمورد مفهوم انتزاعي «مباحثه» صحبت مي

  كنيم نيست، بلكه در مفاهيم نهفته است.  صرفاً در كلماتي كه استفاده مي

 استعاره از ديدگاه ليكاف و جانسون -  

 به را استعاره كالسيك نگاه كنيم،مي زندگي  آنها با كه هاييانتشاراستعاره با وجانسون ليكاف

 زنـدگي سراسـر بلكـه نيسـت، محدود زبان حوزة به تنها استعاره، كردند ادعا و كشيدند چالش

 مفهـومي نظـام كه طوري به است، برگرفته در نيز را مانوعمل انديشه حوزة جمله از و روزمره

دارد. در رويكرد شـناختي،  اساساً استعاري اهيتيم مميكني وعمل فكر آن براساس ماكه روزة هر

محسـوس و پيچيـده بـر اسـاس اين است كه مفاهيم انتزاعـي، نا  2هدفِ نظريه استعاره مفهومي

ترين هاي ملموس و عيني، درك و ياد گرفته شود؛ زيرا ليكاف بر اين باور است كه عمـدهزمينه

شناختي اين است كه ما مفاهيم ذهني و انتزاعي را بـر كار گيري استعاره در زمينه زبان  هدف به

ررسي و درك كنيم. در اين نظريه قلمرويي را كه عبـارات اساس يك الگوي عيني و محسوس ب

اي را كه قصـد فهـم و درك آن را گيرد «زمينه مفهومي مبدأ» و زمينهها شكل مياستعاري از آن

ناميم. فرض اصلي نظريه استعاره مفهومي اين است كه استعاره داريم «زمينه مفهومي مقصد» مي

 
1- argument  
2- Conceptual Metaphor Theory 
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لكه تفكر اساساً در ذات خود استعاري است (ايـوانز و تنها يك ويژگي سبكي در زبان نيست، ب

 ).286: 2006گرين، 

، ايـن فـرض را كـه كنيمهايي كه با آنها زندگي مياستعارهليكاف و جانسون با انتشار كتاب  

بيان استعاري و قلمرو زبان روزمره و معمول دو دنياي كامالً متفـاوت و جـدا از يكديگرنـد و 

ها تأكيـد ). آن118:  1392تعاره است را رد كردند (روشن و اردبيلي،  زبان روزمره عاري از اس

ناپذير از شيوه كردند كه جايگاه استعاره انديشه است و نه زبان، و استعاره بخش مهم و جدايي  

سازي جهان توسط انسان است، و رفتار انسان بازتـاب درك اسـتعاري متعارف و معمول مفهوم

  باشد.  او از تجربه مي

ليكاف و جانسون در كتاب خود دو دليـل بـراي تغييـر تفكـر زبـاني دربـاره اسـتعاره ذكـر 

كنند. اول اينكه زبان استعاري براي برقـراري ارتبـاط بـا نظـام اسـتعاري زيرسـاختي ظـاهر مي

شود كه همان نظام فكري است. به عبـارت ديگـر ليكـاف و جانسـون نشـان دادنـد كـه مـا مي

طور اي مانند ازدواج از قلمرو مفهومي دلبخواهي استفاده كنيم. بهرابطهتوانيم براي توصيف  نمي

هم رسيديم» زمينه مفهومي سفر وجود دارد. اين الگو   مثال، در عبارت «ببين از چه راه دوري به

هاي عاشقانه و قلمرو سـفر، موجب شد كه ليكاف و جانسون درسطح مفهومي بين قلمرو رابطه

دادي قائل باشند. براساس اين نظـر، عشـق قلمـرو مقصـد اسـت، يعنـي به وجود ارتباطي قرار

شـود. در ايـن نظريـه منـد ميلحاظ قراردادي توسط سـفر نظام  قلمرويي كه توصيف شده و به

شود، قلمرو مبدأ گوينـد (دراينجـا سـفر) و قلمرويي را كه توسط آن قلمرو مقصد توصيف مي

طور كلي اسـتعاره يعنـي نگاشـت ). به120ند (همان:  ناماين نوع تداعي را استعاره مفهومي مي

  عبارتي نگاشت از يك قلمرو مبدأ به يك قلمرو مقصد.  ميان قلمروها در نظام مفهومي؛ به

هاي مفهـومي در دليل ديگر ليكاف و جانسون براي تغيير تفكر زباني اين است كه اسـتعاره

هاي مفهـومي معنا كـه اسـتعاره  بدين  ماهيت تعامالت روزمره ما يا جهان اطراف حضور دارند؛

  گيريم:طور مثال، استعاره «كميت سير صعودي است» را درنظر ميهاي تجربي دارند. بهپايه

  ها درحال باال رفتن است.قيمت - 

  او در امتحان نمره بااليي گرفت.   - 

شـي هاي باال به افزايش قيمت كاالها و همچنين بـه نتيجـه امتحـان كـه كميتـي شمارجمله

هاي قراردادي مربوط به كميت وجود دارد. است، اشاره دارند. بنابراين در اين جمالت خوانش
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كنند، ها را فراهم ميها قراردادي هستند، ولي واژگاني كه اين خوانشباوجود اينكه اين خوانش

ن هسـتند اللفظي به مفهوم سير صعودي اشاره دارند و بيانگر اياي تحتگونه  يعني باال رفتن، به

). 122شـوند (همـان:  نـوعي بـا هـم تـداعي مي  كه كميت و سير صعودي درسطح مفهومي به

سـازي بنابراين برطبق اين نظريه، استعاره مفهومي تاحدودي توسـط تجربـه برانگيختـه و زمينه

 شود. تر پرداخته ميطور جزئيهاي آن به شود. در فصل سوم به استعاره مفهومي و ويژگيمي

  

 تحقيق ةيشينپ.3

كنـد ) را توصيف مي2008(فوكونيه و ترنر،    2سازيمند فشرده) ماهيت نظام2013(  1فيگار

كه هم بر مرحلة ساختار خطي معنا و هم بر استفاده از دانش ناخودآگاه نقش دارد. اين پژوهش 

ند. فيگار كهاي پيشين را تأييد ميدهد و پژوهشنقش مهم استعاره را در متون سياسي نشان مي

اي از نكات مشخصي از اشتراك ميان نظريه گفتار مفهومي عواطـف و در پژوهش خود خالصه

دهد كه براي ايفاي نقش ميزان كند. ننتيجه اين پژوهش نشان مينظريه رفتار مفهومي را بيان مي

رت صـو  شناختي و عاطفي را در نظـر بگيـريم، در غيـر ايـنتجربه انسان، بايد هر دو بعد معنا

  تجربة كسب شده ناقص خواهد بود.

) در پژوهش خود چهار نوع متن را بررسي كرده است كه شامل مصـاحبة 2015(  3اولرايك

شود. هـدف او از ايـن پـژوهش ميهاي علمي  شفاهي، مصاحبة كتبي، مقاالت روزنامه و كتاب

ني و برزيلـي صورت استعاري در متون زبـان آلمـاهايي است كه در آن، جامعه به  كشف روش

) 1980فرهنگ خاص (ليكاف و جانسون،    4هاي مختلطشود. در اين پژوهش استعارهبحث مي

) مورد بحـث قـرار 2008( فوكونيه و ترنر،    5عنوان نمايشنامة تصويري و يا شبكة پيوستهرا به  

كننـد نشـانگر ها استفاده مـيهايي كه برزيليدهد استعارهداده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

اين هستند كه عبارت «جامعه به مثابه انسان است» نقش مهم و شاعرانه و تعليمي دارد. بـا ايـن 

ــدگاه هــاي آلمــاني رابطــة قــويوجــود، اســتعاره ــد كــه از دي ــا حركــات جنبشــي دارن تري ب

 
1- V. Figar 
2- compression  
3- S. Ulrike 
4- mixed metaphors  
5- integration network 
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 شوند. در نهايت نتيجه اين پژوهش بـه مـا نشـانصورت استداللي تحليل ميكنندگان بهمشاهده

نمادي گسترش يابد تـا عناصـري ماننـد فضـاي - تلفيق بايد با نگرش مفهوميدهد كه نظريه  مي

هـاي هـاي مـرتبط بـا موقعيـتمرتبط را ايجاد كند، و همچنين تنوع وابسته به فرهنگ و نقـش

  ارتباطي خاص را شرح دهد. 

اشـعار  هاي شـناختي در) در پژوهش خود با عنوان ترجمـه اسـتعاره1393اميري شايسته (

هاي مفهومي/ شناختي در سه قصيده از اشعار پروين اعتصامي را پروين اعتصامي، انواع استعاره

دهد استعاره تنهـا يـك صـنعت   بررسي كرده است. هدف او از اين پژوهش اين است كه نشان

 اي از فرآيندهاي تفكر بشري است كهادبي يا زينت زباني نيست، بلكه ابزاري شناختي يا پديده

رود و نقش مهمي نيز در القاي معناي مورد نظر شاعر دارد. نتايج ايـن در زبان روزمره بكار مي

ها در دو زبان همانند اسـت. همچنـين نتيجـه دهد كه تعداد زيادي از استعارهپژوهش نشان مي

هاي مبدأ و مقصد در دو زبـان نيـز يكسـان ديگر اين پژوهش نشان داد كه پر بسامدترين زمينه

اند كـه عـين تواند به اين دليل باشد كه مترجمان ايراني سعي بر اين داشـتهت كه اين امر مياس

ها اصـوًال جهـاني هاي خود منعكس كنند، و يـا اينكـه بيشـتر اسـتعارهكالم شاعر را در ترجمه

  هستند. 

اي و دنيـاي مجـازي را درچـارچوب هـاي حـوزة علـوم رايانـه) استعاره1393انصاريان (

هاي ايـن پـژوهش از فرهنـگ جـامع و نظريه استعاره مفهومي بررسي كرده است. داده  شناختي

هاي اين پـژوهش نشـان اي و دنياي مجازي گردآوري شده است. يافتهاصطالحات علوم رايانه

هاي زبـاني مـرتبط بـه هاي مفهومي مربوط به اين زمينه هنگام درك استعارهدهد كه استعارهمي

 هـاي مبـدأ و مقصـد را بـهشوند و نگاشت استعاري ميـان زمينـهنگيخته  ميطور ناخودآگاه برا

شـود. آورند. بر مبناي اين نگاشت مفاهيم انتزاعي و پيچيده بـه زبـان سـاده بيـان مـيوجود مي

درنتيجه اين پژوهش همچنين بر اهميت و نقش استعاره در توليد و درك مفـاهيم زمينـه علـوم 

كند كه بسياري از مفاهيم اين زمينـه بـدون تأكيد شده است و بيان مياي و دنياي مجازي  رايانه

  زبان استعاري قابل بيان نيستند.

مطالعه تطبيقـي اسـتعارات مفهـومي در نامه خود با عنوان  در پايان)  1393(سالمي فروشاني  

هاي مفهـومي در زبـان بـه مطالعـه اسـتعاره  جهاني يا خاص فرهنـگ؟:  زبان انگليسي و فارسي

تفـاوت فرهنـگ در   او همچنين بـه بررسـي فراگيـر بـودن و.  رسي و انگليسي پرداخته استفا
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تر به درك برخي مفاهيم اسـتعاري و معـادل آنهـا در زبـان طور دقيق  هاي مفهومي و بهاستعاره

فرهنگي در ايــن پــژوهش نظريــه اســتعاره مفهــومي در تحليــل ميــان. فارســي پرداختــه اســت

او پــس از . اســتعارات فارســي و انگليســي مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســتاي از مجموعــه

همراه قلمرو مبدأ و مقصد در هـر ها، اصطالحات استعاري در هر دو زبان را به  آوري دادهجمع

هاي مفهومي تا چند استعاره  بندي كرد. نتيجه اين پژوهش نشانگر اين است كه هراستعاره دسته

شناسي و هايي نيز بين دو زبان به داليل زبانحال تفاوتهستند، با اين    حد بسيار زيادي فراگير

 فرهنگي وجود دارد.

  روش پژوهش.4

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع نظري و بر اساس ماهيت و روش از نوع همبسـتگي 

است. در اين پژوهش هدف كشف وجود رابطه بين دو متغير مستقل اجتماعي جنسيت و متغير 

وابسته استعاره از نگاه شناختي و گفتماني در اشعار شاملو و نـادرپور اسـت. شـعرهايي معنايي  

كه به صورت تصادفي در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتـه انـد، عبـارت اسـت از: الـف) 

) مجموعـه هـواي تـازه: از 2ي سرخ يك پيراهن  نامه: تا شكوفه) مجموعه قطع1اشعار شاملو:  

اي بـراي ) مجموعه بـاغ آينـه: مـاهي، طـرح، مرثيـه3نازلي، سرگذشت  زخم قلب آبائي، مرگ  

) مجموعـه آيـدا در آينـه: شـبانه، سـرود بـراي 4ها)، شبانه، از شهر سرد...  گان ديگر(ارابهمرده

) 1سپاس و پرستش، پايتخت عطش( آب كم جو. تشنگي آور به دست! ). ب) اشعار نـادرپور: 

رسـد، سـفر در شـب، اي چتر وحشـت، از خـدا صـدا نمـيمجموعه بهار را باور كن: كوچ...،  

) مجموعـه ابـر و 2بازگشته، اي هميشه خوب، خوشه اشك، سوقات ياد، بهترين بهتـرين مـن  

  كوچه: زهر شيرين.    

  ها: تجزيه و تحليل داده .5

هاي موجود در برخي اشعار شاملو و نادرپور از منظر نظريـه گفتمـاني در اين بخش استعاره

ه مورد بررسـي قـرار خواهنـد گرفـت و سـپس نقـش جنسـيت در سـاخت و گـزينش استعار

  ها و همچنين كاربرد استعاره در آثار دو شاعر معاصر مقايسه خواهند شد.استعاره
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تحـت  "شاملو يكي از شاعران معاصر است كه كامالبررسي استعاره در آثار شاملو:    .5-1

گرفته است و اشعار وي حـاوي نكـات فـراوان  تاثير فضاي اجتماعي و سياسي زمانه خود قرار

پروايـي و شـهامت ظلم و ستمگري است. بسياري را باور اين اسـت كـه بـي در زمينه مبارزه با

). 5:  1380اي متفاوت سـاخته اسـت(فلكي،شاملو در درگير شدن با ستم اجتماعي از او چهره

ير پذيرفته و در حقيقـت شـعر هاي اجتماعي مختلف تاثشاملو بيش از هر شاعر ديگر از جريان

بـرده واقعي خـود را در زمـاني شـروع كـرده كـه وطـنش در دوره بحرانـي خاصـي بسـر مـي

هـاي فراوانـي ). شاملو در شعر تا شكوفه سرخ يك پيراهن از استعاره30:  1392است(حقوقي،

  استفاده كرده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

كـنم سنگ قوافي را/...و در زندان شعر/ محبوس مـي  /سنگ مي كشم بر دوش/ سنگ الفاظ

شان انجماد يك حماقت است/....شما/ كه در تالش شكستن ديوارهـاي دخمـه خودم را/....نگاه

تابانند/ با هيمه باغ مـن/... شـط ايد/...نه آن ديگرتران/ كه كوره دژخيم شما را ميخويش  اكنون

ي خشم/برسـنگ فـرش كوچـه ي سـب وحشـيتازيانه/ بر آب سرخش/...سم ضربه پرغرور ا

  ).55- 41:  1379تقدير(شاملو،

بيني شاملو نسبت به شـعرهاي قبلـي دهد كه شخصيت هنري و جهانچنين شعري نشان مي

دچـار تغييـر و تحـول عميقـي شـده اسـت و همـه  هاي فراموش شدهآهنگاز جمله مجموعه  

). در گفتمـان فـوق 105- 104: 1381(پورنامـداريان،هاي تند سياسي و اجتماعي دارنـد زمنيه

خورند: شعر به مثابـه زنـدان، الفـاظ و قافيـه بـه مثابـه هاي مفهومي زيادي به چشم مياستعاره

سنگ، نگاه سربازان جوخه اعدام به مثابه انجماد حماقت، روزگار به مثابه دخمه، مجـازات بـه 

ه به مثابه باغ، تازيانـه بـه مثابـه رودخانـه بـزرگ، مثابه كوره دژخيم، انسان به مثابه هيمه، جامع

خون به مثابه آب سرخ، خشم به مثابه اسب وحشي و تقـدير بـه مثابـه كوچـه. كـاربرد چنـين 

هاي مفهومي بر اساس مراحل تفسير و تبيين در گفتمان حـاكي از آن اسـت كـه شـاملو استعاره

در حـال مبـارزه و  "گرفتـه و دائمـامسيري خاصي را با استفاده از چنين صور خيالي در پـيش 

جهاد و ستيز با حاكمان روزگار خويش است و مرزبندي بين خودي و غيرخودي را مشـخص 

هاي مفهومي انديشه و بينش خود را به تصوير كشـيده ساخته است. شاملو با استفاده از استعاره

هاي مفهـومي ء استعارههاي مبدااست و در حقيقت جايگاه استعاره در انديشه آدمي است. زمينه

در گفتمان شامل زندان، سنگ، انجماد حماقت، دخمـه، كـوره دژخـيم، هيمـه، بـاغ، رودخانـه 
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مربـوط بـه زمينـه معنـايي طبيعـت و  "بزرگ، آب سرخ، اسب وحشي و كوچه است كه عمدتا

- هاي مبداء فوق از جمله زندان، دخمه، كوره دزخيم و اسب وحشي نشـانجنگ هستند. زمينه

ه اين است كه طعم شعرهاي شاملو تا حد زيادي با چاشني مبارزه و ستيز همـراه اسـت و دهند

درحقيقت شعر فوق تلفيقي از مبارزه و عواطف اسـت. زمينـه اصـلي شـعرهاي او را عواطـف 

زند. شعر او سرگذشت مهـر و كـين، يـاس و اميـد، ناشي از تاثرات اجتماعي است كه رقم مي

رد و دريغ و حمله و گريـز اسـت. امـا محـور اصـلي تمـام ايـن عشق و نفرت، غم و شادي، د

هـاي مبـداء ). از طرف ديگر زمينـه109: 1381عواطف اجتماع است و مردمش( پورنامداريان،

دهنده نقش جنسيت در ساخت و گزينش استعاره است زيرا در گفتمان فوق تا حد زيادي نشان

كار دليرمردان است و آنـان بودنـد كـه در  در فرهنگ ما مبارزه و جنگ با دژخيمان و ستمگران

  طول تاريخ در عرصه مبارزه و جنگ براي وطن افتخار آفريدند.  

هـواي ي عمر خـود در  هاي آخر سومين دههاش، در سال شاملو(ا.بامداد) در حيات شاعري

اي غضـبناك، عاصـي و آيد. در توفاني سهمگين و سيلي خشمگين. بـا چهـرهبه ميدان مي  تازه

). 49:  1392آشوبگر. عاصي در برابر جامعه، در برابـر سـنت و حتـي در برابـر شـعر(حقوقي،

هاي فراواني استفاده كرده است كـه بـه برخـي از آنهـا از استعاره  هواي تازهشاملو در مجموعه  

)، 54(همـان،    تان اگر بشكوفيد/ باد ديوانه/ يال بلنـد اسـب تمنـا راشود: از زره جامهاشاره مي

مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را/...نازلي ستاره بود/يك دم درين ظالم درخشيد و جسـت و 

)، كفتـر چـاهي 59- 58(همان،"زمستان شكست"رفت.../ نازلي بنفشه بود/ گل داد و مژده داد: 

ها دامن كشاندم/ آهوي وحشي شـدم از شدم از برج ويران پر كشيدم/ سايه ابري شدم بر دشت

هاي تيره راندم..پس سمندر گشتم و برآتش مـردم ي دريا شدم بر آبتا صحرا دويدم/ماهي  كوه

  ). 85- 84نشستم(همان،

هاي فـوق بـر اسـاس مرحلـه اول يعنـي توصـيف اسـتعاره هاي مفهومي در گفتماناستعاره

به مرغ، مرگ عبارتند از: جامه به مثابه زره، باد به مثابه جاندار، تمنا به مثابه اسب، سكوت به مثا

به مثابه جوجه، نازلي به مثابه ستاره، دنيا به مثابه ظلمت، نازلي به مثابه بنفشه، زمستان به مثابـه 

شيء، انسان به مثابه كفتر چاه، دنيا به مثابه برج ويران، انسان به مثابه سايه ابر، انسـان بـه مثابـه 

هاي مبـداء مردم به مثابه آتش. زمينهآهوي وحشي، انسان به مثابه ماهي، انسان به مثابه سمندر،  

استعاره مفهومي شامل زره، جاندار، اسب، مرغ، جوجه، ستاره، ظلمت، بنفشه، شيء ، كفتر چاه، 
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هاي فوق نشان مي دهـد برج ويران، سايه ابر، آهوي وحشي، ماهي، سمندر و آتش است. نمونه

هـاي انوران هسـتند. چنـين زمينـههاي مبداء مربوط به زمينه معنايي طبيعت و جـكه اكثر زمينه

هاي ساير شـاعران از هـر دو تا حدي در استعاره جامه به مثابه زرهمعنايي بجز استعاره مفهومي  

شود و مختص جنسيت خاصـي نيسـت. هـدف شـاعر از بكـارگيري جنس مرد و زن ديده مي

نـازلي و سـرور و هاي فوق توصيف قهرمانان و مبارزان در جنـگ از جملـه استعاره در گفتمان

ناصر مقبل بوده است. در حقيقت شاملو عشق به انسـان را در عرصـه مبـارزه سياسـي دريافتـه 

است. او بنا به تاكيد خويش قبل از ورود به عرصه مبارزه به مسـاله انسـان و ارزش همبسـتگي 

ف هاي بزرگي كـه هـدبشري واقف نبوده است. اما از آن پس با توجه به زندگي و مرگ انسان

زندگي و مرگشان، آزادي و دادگري و پاسداري از شان و شرف آدمي بـوده اسـت، شـعرش را 

). نكتـه جالـب 272: 1378وقف ستايش انسان به ويژه ستايش نخبگان كـرده اسـت(مختاري،

هاي مفهومي فوق اين است كه شاملو مرگ را به مثابه جوجـه در نظـر گرفتـه توجه در استعاره

بلـك بـدين  - ستعاره مذكور بر اساس شـيوه تحليـل اسـتعاره چـارتريساست. تفسير و تبيين ا

صورت است كه توان و قدرت مرگ از منظر شاملو ناچيز است و انسان توان مقابله با مـرگ و 

شكست آن را دارد. اما فروغ مرگ را جور ديگري مي بيند: معشوق من/ بـا آن تـن برهنـه بـي 

). در حقيقـت شـاعر 1381:215تاد( حقـوقي ، هاي نيرومندش/ چون مرگ ايسـشرم/ بر ساق

شرمي را به مرگ تشبيه كرده است. بنابراين از اين منظر بين دو شاعر مرد و زن نيرومندي و بي

دهنده نقش جنسيت در ساخت و گزينش استعاره تواند تا حدي نشانتفاوت وجود دارد كه مي

است. استعاره مفهـومي جامـه بـه   باشد چرا كه مرد داراي قدرت فيزيكي بيشتري نسبت به زن

مثابه زره هم مربوط به زمينه معنايي جنگ است كه نقش خاصي در بازنمـايي جنسـيت مردانـه 

  دارد.

زندگي خويش در ادامـه راه خـود بـه  ةهاي آغاز چهارمين دهاحمد شاملو(ا.بامداد) در سال 

اي از ابهـام راسـتين در كتابي اسـت كـه اغلـب شـعرهاي آن را هالـه  باغ آينهرسد.  مي  باغ آينه

دعـوت دختـران شـرق و  هواي تازهاگر در   باغ اينهبرگرفته و از ديدي عميق نشان دارد. شاعر  

پذيرد و هرگز خنجرش را از دست فـرو دعوت آن چند مرد را مي  "كند و صرفاغرب را رد مي

- دازها و رخـدادهي آن چشـم انـي نگران همـهبرد، در اينجا با حالتي انديشمندانه، نگرندهنمي

هاي زيـادي اسـتفاده كـرده از استعاره  باغ آينه). شاعر در مجموعه  89:  1392(حقوقي،  هاست
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زار ي ايـن شـورهشـود: در هـر كنـار و گوشـهاست كه به برخي از آنهـا در اينجـا اشـاره مـي

ي رويـد از زمـين/آه اي يقـين گمشـده، اي مـاهيياس/چندين هزار جنگل شاداب /ناگهان/مي

)، 100ام، اينك به سحر عشـق(همان،گير صافيهاي آينه لغزيده تو به تو/ من آبز/ در بركهگري

ي جنگـل شب با گلوي خونين، خوانده است ديرگاه/دريا نشسته سرد/ يك شاخه / در سـياهي

هـا نـه دار بـود و نـه ي ارابـه)، چـرا كـه محمولـه102كشـد(همان،به سـوي نور/فريـاد مـي/

)، 113اش خنجري به من دهـد(همان،گان.. آسمان را بگو از الماس ستاره)، .104آزادي(همان،

پوشد/ شب بيمار جنگل با ناله و حماسه بيگانه است/ و زخم تبر را با لعاب سبز خزه / فرو مي

ي افـق بـه انتظـار ي اسبي سركش بر دروازهدمان را ديدم/ كه بر گرده)، سپيده115است(همان،

هـاي زهـر بـه كاريزهـاي هاي تلخ در مزارع گنديده خواهد رسـت/ و بـارانايستاده بود، علف

هـاي ). اسـتعاره122- 121تـن كـن (همـان،ات روئينويران خواهد ريخت/ مرا از زره نوازش

زار، جامعه بـه مثابـه جنگـل، رحـم هاي فوق عبارتند از: ياس به مثابه شورهمفهومي در گفتمان

مثابه انسان گمشده، گريز به مثابه ماهي، آينه به مثابه بركه، انسـان مادران به مثابه زمين، يقين به  

گير، عشق به مثابه سحر، جامعه به مثابه شب، امواج حركـت مـردم بـه مثابـه به مثابه صافي آب

دريا، انسان به مثابه شاخه، جامعه به مثابه جنگل، پليدي به مثابه سياهي، اميد و ايمان بـه مثابـه 

ثابه محموله ارابه ها، مرگ به مثابه ارابه، ستاره گان به مثابه المـاس، جامعـه بـه نور، آزادي به م

مثابه جنگل، شكنجه به مثابه زخم تبر، پينه زخم به مثابه لعاب سبز خزه، شب به مثابه جانـدار، 

، هـاي تلـخهاي پليد به مثابه علـفدمان، ميدان مبارزه به مثابه افق، انساندالوران به مثابه سپيده

جامعه پست به مثابه مزارع گنديده، زهر به مثابه باران، قلب مردم بـه مثابـه كاريزهـاي ويـران، 

زار، جنگـل، زمـين انسـان گمشـده، ها شامل شورههاي مبداء استعارهنوازش به مثابه زره. زمينه

، هـا، المـاس، زخـم تبـرماهي، بركه، صافي آبگير، سحر، شب، دريا، شاخه، سياهي، نور، ارابـه

هاي تلخ، مزارع گنديده، باران، كاريزهاي ويـران دمان، افق، علفلعاب سبز خزه، جاندار، سپيده

هاي مبداء بيشتر شامل طبيعت و جنـگ اسـت. هاي معنايي در برگيرنده زمينهو زره است. زمينه

و چـه   توان به اين نتيجه رسيد كه اغلب شاعران چه مردهاي معنايي مذكور ميبنابراين از زمينه

كننـد و تنهـا زمينـه معنـايي جنـگ هاي معنايي  مثل طبيعت اسـتفاده مـيزن از بعضي از زمينه

تـوان دريافـت كـه جنسـيت تـا حـدي در بازنمايي كننده جنسيت مرد در گفتمان است و مـي

هاي( مجموعه باغ آينه) بر ساخت و گزينش استعاره تاثير دارد. شاملو در اين مجموعـه گفتمان
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هاي مختلف تصـويري از يـاس و نااميـدي و همچنـين تصـويري از استفاده از استعاره اشعار با

 "فضاي اجتماعي جامعه و نبرد و مبارزه با حاكمان ستمگر را به نمـايش گذاشـته اسـت، مـثال

كننده ياس شاملو از جامعه است و در حقيقـت زار بازنمايياستعاره مفهومي ياس به مثابه شوره

جه رسيده است كه ديگر اميدي به جامعه نيست. بـه همـين منظـور شـاملو بـا شاملو به اين نتي

هاي مفهومي از جمله يقين به مثابه انسان گمشده، گريز به مثابه ماهي، پليدي استفاده از استعاره

هاي پليد بـه به مثابه سياهي، شكنجه به مثابه زخم تبر، پينه زخم به مثابه لعاب سبز خزه ، انسان

هاي تلخ، جامعه پست به مثابه مزارع گنديده، زهر به مثابه باران و قلب مردم به مثابه مثابه علف

هـاي تلـخ و مـزارع كاريزهاي ويران در صدد توصيف فضاي اجتماعي جامعه و وجـود علـف

گنديده در جامعه است. بنابراين شاملو با استفاده از استعاره مفهومي گريـز بـه مثابـه مـاهي در 

دم در اسـتعاره امعه و پناه بردن بـه عشـق اسـت. زمينـه مبـداء اسـتعاره سـپيدهصدد گريز از ج

مان و همچنين صبح و سحرگاهان در زمينه رمزي شاملو ، مظهر مفهومي دالوران به مثابه سپيده

نجات و آزادي و نيكي و سعادت و حقيقت است و بار معنوي ان درست متضـاد بـار معنـوي 

رسد. چنـين اسـت ). ياس و بدبيني به اوج خويش مي155:  1381شب است (پورنامداريان ،  

گيرد، ياس از بهبود وضع اجتماعي، ياس از برقراي تساوي كه ياس تمام وجود شاعر را فرا مي

و عدالت و ياس از شور و جنبش مردم. اين ياس و اندوه و تلخي ناشي از شكست بـه جـايي 

ي بزرگترين عشق او بودنـد، مايـه نفـرت و كند و كساني كه روزرسد كه به مردم پشت ميمي

شتابد و او را از ترين لحظات به كمك او ميشوند و اين عشق است كه در تاريكانزجار او مي

). نكته مهـم 123رساند(همان،هاي ياس و عطش به واحه آباد دلبستگي ميترين بياباندرشتناك

راند، همچنـان در انديشـه عشق سخن ميدر گفتمان شاملو اين است كه حتي شاعر زمانيكه از  

در انديشه شاملو عشق و مبارزه به صورت كليت يكپارچـه وجـود دارد.   "مبارزه است و ظاهرا

  كننده چنين واقعيتي است.بازنمايي نوازش به مثابه زرهدر حقيقت استعاره مفهومي  

رسـد. آيـدا در مـي  عمر خويش به آيدا در آينه  ةاحمد شاملو (ا.بامداد) در آغاز پنجمين ده

ي شاملوست. در اينجا عصيان فردي است. چرا كـه از آن همـه دهنده عصيان بازگشتهآينه نشان

هاي زيادي ). شاملو در اين مجموعه استعاره129:  1392جز شاعر كسي نمانده است (حقوقي،

زاده شدم شود: چنين  را در اشعارش بكار برده است كه به برخي از آنها در اين بخش اشاره مي

ات سـت/ نگـاهي جانوران و سنگ/ گهواره تكرار را ترك گفـتم/ زيبـايي تـو / لنگـريدر بيشه
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ست/ انك چشماني كه خميرمايه مهر است/ وينك مهر تو:/نبردافزاري/ تـا بـا شكست ستمگري

هـاي تـو / گنجشـككان پرگـوي )، بوسـه135- 134تقدير خويش پنجه در پنجـه كنم(همـان،

). 150ي مـن(ص  )، نخـل مـن اي واحـه141ست جاودانـه (همـان،ات/ رازينو ت   /...اندباغ

هـاي بـد بـه مثابـه هاي مفهومي در اشعار فوق عبارتند از: جامعه به مثابه بيشـه، انسـاناستعاره

رحم به مثابه سنگ، تكرار به مثابه گهواره، زيبايي معشوق به مثابه لنگـر، هاي بيجانوران، انسان

ابه شكست ستمگر، مهر به مثابه خميرمايه، مهر به مثابه نبردافزار ، تقـدير بـه نگاه معشوق به مث

مثابه موجود، بوسه معشوق به مثابه گنجشككان پرگوي، پستان به مثابه كندوي كوهسـتان، تـن 

هاي مبـداء اسـتعاره به مثابه رازي جاودانه، معشوق به مثابه نخل و معشوق به مثابه واحه. زمينه

بيشه، جانوران، سنگ، گهـواره، لنگـر، شكسـت سـتمگر، خميرمايـه، نبردافـزار، مفهومي شامل  

هـاي مبـداء موجود، گنجشك، كندوي كوهستان، رازي جاودانـه، نخـل و واحـه اسـت. زمينـه

هاي مبداء به صـورت اسـم ذات استعاره بيشتر شامل زمينه معنايي طبيعت است كه اغلب زمينه

بيشتر به توصيف معشوق و عشق پرداخته است كه عمده   هستند. شاملو در اين مجموعه اشعار

كننده زيبايي معشوق هستند. شاملو در انتخـاب اسـتعاره دقـت و هاي مفهومي بازنمايياستعاره

- نشـان پستان به مثابه كوهستاناستعاره مفهومي  "ظرافت خاصي را مدنظر قرار داده است، مثال

تب بسيار بيشتر از مناطق ديگر است. بنـابراين دهنده اين است كه ارزش عسل كوهستان به مرا

ها را براي معشوق طلب كند. نكته جالب توجه اين است كـه شاملو سعي كرده است كه بهترين

هاي مفهومي جنگ از جمله مهر به مثابـه نبردافـزار و شاملو در توصيف معشوق هم از استعاره

دهنـده آميختگـي هـايي نشـانسـتعارهنگاه به مثابه شكست ستمگر بهره گرفته است كه چنين ا

عشق و مبارزه است. در حقيقت شاملو بعد از نااميدي از آحاد جامعه و روي آوردن بـه عشـق 

شـود. كند به جنگ ستمگران برود. چنين است كه براي زيستن اميـدي تـازه پيـدا مـيسعي مي

ين عشـق اسـت و شعرهاي كتاب آيدا در آينه و آيدا، درخت و خنجر و خاطره اغلب تقديس ا

شكايت و گله از مردمي كه دست از مبارزه كشيدند و آنان كه به ظلمت گردن نهادنـد و درد و 

). تصـويرپردازي در 126- 125:  1381دريغ به خاطر يـاراني كـه شـهيد شـدند(پورنامداريان،

- هاي شاملو، به دليل همريشگي و همگرايي عشق فردي و اجتماعي و پيونـد گسسـتعاشقانه

ها، معشوق با صـفات رسد. در اين عاشقانهناپذير اين دو، به اوج نوگرايي زباني و محتوايي مي
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زاده شود(حسـنطلبـي شـاعر دارد، وصـف مـيگرايي و آزاديهايي كه نشان از آرمانو ويژگي

  ). 129:  1392ميرعلي و محمدپور،

  نادر نادرپور  . 5-2

شد. مدرك ليسانس خود را از دانشگاه سـوربن   در تهران متولد  1308نادر نادرپور در سال  

به ايتاليا رفـت و در شـهرهاي رم و   1343فرانسه در رشتة ادبيات فرانسه گرفت. وي در سال  

به فرانسه رفت و به عضويت اتحادية   1356پروجا به آموختن زبان ايتاليايي پرداخت. در سال  

نيـاد فرهنـگ ايـران در بوسـتون بـه با دعوت ب  1365نويسندگان اين كشور در آمد و در سال  

در اين كشـور زنـدگي كـرد. از لحـاظ قالـب   1379آمريكا رفت و تا پايان عمر خود در سال  

شعري، نادرپور در آغاز شاعري خويش سرودن اشعار نيمه سنتي يا نوقدمايي را در دستور كـار 

رو نـادرپور، بـه ي ميانهآورد. شعر نوقدمايدهد و به تدريج به شعر نيمايي روي ميخود قرار مي

سبب جوهره و خصلت رماتيك و تصاوير زنده، رنگ تند عاطفي، سادگي، پـرداختن احساسـي 

هاي اساسي آدمي و زبان روان و راحت، در دهة سي بيشترين خوانندگان ها و دغدغهبه انديشه

ران نظ). اما از لحـاظ محتـوايي، غالـب محققـان و صـاحب48: 1383لي، را جلب كرد (حسن

سرايان معاصـر دهند و او را يكي از بهترين عاشقانهنادرپور را در زمرة شاعران رمانتيك قرار مي

هاي عاطفي شـعر او خوانند. عاطفة شعري نادرپور غالبا از نوع عواطف فردي است. مصداقمي

هاي انـدوهگين ناشـي از غربـت و از عواطف رمـانتيكي سـياه آغـاز شـده، بـه طـرف عاطفـه

  ).413: 1384پذيرد (زرقاني،  گونه پايان ميديشي خيامانمرگ

)، شـعر انگـور 1344)، دختر جام (1333ها (ها و دستدفترهاي شعر او عبارتند از چشم

)، از آسـمان تـا ريسـمان 1357)، گياه و سـنگ نـه، آتـش (1339)، سرمة خورشيد (1336(

)، زمـين و 1367اكسـتر ()، خون و خ1360)، صبح دروغين (1357)، شام بازپسين (1357(

  ). 1374زمان (

كند به ويژه در دوران پيري خـويش كـه نادرپور در بسياري از شعرهاي خود از مادر ياد مي

به گذشته رجوع كرده و از جدايي و نبود مادر شكوه سر داده و در آرزوي ديدار دوبارة وي به 

  برد:سر مي
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هاي تازه در راه است؟/ اي مادر، اي در خواب  اي ياد تو زيباتر از بيم و اميد من/ آيا بهاري

  ). 592:  1382غربتم بيدار!/ آيا تواند بود ما را وعدة ديدار (نادرپور، 

نگـرد و نادرپور به عنوان يك شاعر رمانتيك بيش از هر چيزي به زن به عنوان معشـوق مي

هـاي معشـوق را يكشد. وي در اين بخش از اشعارش، زيبايعشق كامال زميني را به تصوير مي

كند و گاهي از فراق و جدايي معشوقش شـكوه به مانند چراغي درخشان و راهنما، توصيف مي

داند كه با نبودش ايـن روشـنايي از بـين هاي تاريك خود ميدهد. او زن را روشني شبسر مي

رفته و شاعر را در تاريكي و ظلمـت تنهـا گذاشـته و پـس از آن يـاد و خـاطرة معشـوق، جـز 

  شت و تلخي و رنج چيزي برايش سراغ ندارد. وح

چراغ شب تار من بودي اي زن!/ دريغا كه ديگر چراغي ندارم/ مرا ياد تو تندباد بال شد/ كه 

  ). 376: 1382جز وحشت از او سراغي ندارم (نادرپور،  

افتـد و از اينكـه در شعري ديگر به ياد خاطرات زيبايي كه در گذشته با معشوق داشـته، مي

  دهد: گر در كنار او نيست و او را تنها گذاشته، آه و ناله سر ميدي

ها بـدوخت/ با من چنان به مهر درآميختي كه بخت/ چون در تو بنگريسـت، لـب از شـكوه

وان قطرة نگاه تو چون در دلم چكيد/ چون اشك گرم شـمع، مـرا زنـدگي بسـوخت! (همـان، 

160 .(  

بارها در اشعار خويش به ستايش معشـوق پرداختـه  نادرپور نيز مانند ديگر شاعران رمانتيك

كنـد. وي در اغلـب اشـعارش خصوصـيات هاي او را وصف كرده و بـراي او دعـا ميو خوبي

هـاي داند، اما گاه در برخي از اشـعارش بـه ويژگيجسمي و ظاهري زن را در خور ستايش مي

ه، پاكي معشوق خود را با كند. به طور مثال در شعر مديحروحي و باطني معشوق هم توجه مي

سـتايد. معشـوقي كـه بـا پـس زدن تاريكي و غم، بيگانه و با روشنايي و پـاكي، آشناسـت، مي

  هاست:ها، هميشه پذيراي روشنيتيرگي

اي به روي غروب/ ولي گشاده بـر آفـاق تابنـاكي تـو/ هميشه پاكي تو/ هميشه، پنجرة بسته

  ). 554: 1382رپور،  ترين! (نادتر زتو نشناسم اي ستودهستوده

ستايد از جمله در شعر نويد معشوق خود را سـتوده نادرپور در اشعار زيادي معشوق را مي

  كند:  و او را به عنوان بهترين و عزيزترين كس خود ياد مي
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هاي آمدن تـو/ صـداي جوشـش خـون اسـت در سـكوت رگ مـن/ طنين گام تو در لحظه

هميشه عزيز، اي هميشه از همـه بهتـر! (همـان، صداي رويش برگ است از درخت تن تو/ اي  

698 .(  

نادرپور از زنان واقعي و زناني كه با آنها رابطة عاشقانه داشته است نيـز در شـعر خـود نـام 

  برده است: مانند شهال؛ 

تر گشتم/ برآوردم ز دل فريـاد: شـهال كـو؟/ صـفيرم در فضـاي چو از اين جستجو درمانده

  ). 244: 1382اب داد: شهال كو؟ (نادرپور،  بيكران گم شد/ طنين آن جو

شناسـند و آنچـه مـرود غفلـت شـاعران هرچند نادرپور را به عنـوان شـاعري رمانتيـك مي

رمانتيك است، اجتماع و مسائل آنم، مردم و دردهاي آنان است. در ايـن گونـه اشـعار حتـي از 

رود (پورچـافي، مـيگردد، به نـدرت سـخن ضمير ماي جمع و هرآنچه به جمع و جامعه برمي

). نادرپور نيز مانند ديگر شاعران رمانتيك كمتر به زن بـه عنـوان يـك شخصـيت 126:  1384

هاي زنان و دفاع از حقوق مستقل در جامعه نگريسته است. وي كمتر در جهت بيان محدوديت

بـه آنها گام برداشته و تنها در چند مورد تا حدودي از شأن و شخصيت آنها دفاع كـرده اسـت. 

پردازد، نسبت به وضعيت زنـان در آن شـهر طور مثال در شعري كه به توصيف شهر پاريس مي

كند. از نظر او مردم اين شهر براي زن ارزشي قائـل نيسـتند و از وجـودش جهـت اعتراض مي

هايشان، نه بـراي احتـرام كـه جويند و حتي عكس زن روي پول ارضاي تمايالت خود سود مي

هايي كـه عكـس خودشـان روي آنهاسـت يبايي اوست. يعني زنان را با سـكهبراي استفاده از ز

كنند، رفتاري متنـاقض و خرند و اين رفتاري كه شهروندان يك شهر بزرگ اروپايي با زن ميمي

  نادرست است:  

خرد/ آن گاه نقـش چهـرة ها/ زن را به چند سكة ناچيز ميشهري كه در حراج بزرگ غريزه

  ). 803: 1382كند (نادرپور،  رخ سكه ميافزاي نيمنتوار/ زياو را فرشته

كند با اين تفـاوت كـه فروش زنان اشاره ميخريدونادرپور در شعرهاي خود به روسپيان و  

سـفرنامه دانـد. در شـعر هاي زنان را بر عهدة جامعه مياخالقيها و بيسئوليت اين زشتيموي  

كشـد. از رة افراد مختلف شهر را به تصوير ميكند و چهشاعر سفري خيالي را در شهر آغاز مي

  جمله افرادي كه در شهر حضور دارند، پيرزن روسپي است:
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در پرتو چراغ، زن پيرزن روسپي/ چون شيشة شرابش، در هم شكسته بود/ بر من نگاه كرد: 

  ). 676: 1381اي جوان به تماشا نشسته بود (نادرپور، در پشت چشم او/ دوشيزه

كند اما نـه پيونـدي مثبـت و سـازنده. وي بـا دي نيز ميان زن و شعر برقرار مينادرپور پيون

فريبـي هاي منفي نسبت به زن و شعر، ابليس را آفرينندة شعر، و زن را بـا مردمپيروي از ديدگاه

  گويد: داند و در خطاب به ابليس مي داند و غم را شعر شاهكار خدا مي اش شعر ابليس مي و شورآفريني 

اش/ زن شعر توست با همه شورآفريدنش/ آواز و مي كه فريبيتوست با همه مردم  زن شعر

  ). 217:  1382زادة طبع خدا نبود/ اين خوردنش حرام شد، آن يك شنيدنش (نادرپور، 

 گيرينتيجه.6

شاملو و نادرپور از شاعران بزرگ معاصر هستند كه اشعارشان تحت تاثير فضـاي اجتمـاعي 

دهـد كـه در زمينـة مفهـوم عشـق هاي پژوهش نشـان مـيسروده شده است. يافتهروزگارشان  

هاي ساخت استعارة مفهومي نادرپور نسبت به شاملو بيشتر از استعاره استفاده كرده است. زمينه

عشق در اشعار نادرپور شامل دروغ جاودانه، روشنايي سحر، آفتاب پاك، مـرز جاودانـه نيكـي، 

هاي سرخ، زهر شيرين، هي، زالل تابناك، مخمل، شكوفه، ستاره، اللهمرغ صبح، آتش شكفته، ما

هاي ساخت استعارة مفهـومي شراب جام خورشيد، نيرنگ، افسون، جادو و نوشداروست. زمينه

عشق در شعر شاملو شامل ماهي گريز، صافي آبگير، سحر، لنگر، شكسـت سـتمگر، نبردافـزار، 

هـاي نخل، واحه، بركه و زره است. از مقايسه زمينهگنجشك، كندوي كوهستان، رازي جاودانه،  

هاي معنايي در بر گيرنـده زمينـه توان نتيجه گرفت كه زمينهمبداء استعاره در اشعار دو شاعر مي

هاي معنـايي طبيعـت و جـانوران مبداء استعاره در اشعار دو شاعر تا حدي متفاوت است. زمينه

پور از زمينه معنايي زهر و جـادو و شـاملو از زمينـه در اشعار دو شاعر مشترك است و اما نادر

گرايـي در دهد كـه جنسـيتاي نشان مياند. چنين يافتهمعنايي جنگ در اشعارشان استفاده كرده

هاي مفهومي عشق شاملو به وضوح قابل مشاهده اسـت؛ چـرا كـه او از زمينـة معنـايي استعاره

گرايـي در اسـتعاره مفهـومي عشـق جنسـيت جنگ در اشعار خود استفاده كرده است، اما چنين

دهـد كـه ها در اشعار شاملو و نادرپور نشان ميشود. همچنين بررسي استعارهنادرپور ديده نمي

هاي معنايي طبيعت، جانوران و جنـگ در اشـعار شـاملو و نـادرپور مشـترك به طور كلي زمينه

نـه معنـايي زهـر و جـادو نيـز در است و  تنها تفاوت در اين است كه در اشعار نادرپور از زمي
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توان نتيجه گرفـت كـه هاي مفهومي مختلف استفاده شده است. بنابراين به طور كلي مياستعاره

گرايي در اشـعار شـاملو گرايي در اشعار شاملو و نادرپور وجود دارد، اما ميزان جنسيتجنسيت

هـاي مفهـومي در اسـتعاره  به مراتب بيشتر از اشعار نادرپور است چرا كه زمينه معنـايي جنـگ

دهد كه عوامل مـوثر اشعار شاملو بيشتر از اشعار نادرپور است. بنابراين نتايج پژوهش نشان مي

جنسـيت، نگـرش و انديشـه شـاعر، احساسـات او و   ،در ساخت و گزينش استعاره در اشـعار

ساخت و فضاي اجتماعي حاكم بر روزگار شاعران هستند و البته عامل جنسيت نقش مهمي در  

هـا تحـت تـاثير ها و مسـتعارمنهبهكند. در شعر زنان بيش از همه، مشبهگزينش استعاره ايفا مي

هـايي تشـبيه بـهشان قرار دارند و شاعران اغلب امور خنثي را به عنوان مشبه، به مشـبهجنسيت

زده جنسـيتهاي شود و از مشبه و مستعارلهگرايي در آنها ديده ميكنند كه نشاني از جنسيتمي

بلك نيز از جهـاتي - برند.  نتايج  اين پژوهش با نظرية گفتماني استعارة چارتريسكمتر بهره مي

دارد كه  منابع فردي و اجتماعي بـر انتخـاب اسـتعاره در قابل تطبيق است. اين ديدگاه بيان مي

اختي و گفتمان تاثير دارند. منابع فردي شامل سـه زيرمجموعـة شـناختي و عـاطفي، كاربردشـن

 "انـدازهاي ايـدئولوژيك اساسـازباني است. منابع اجتماعي براي انتخاب استعاره شـامل چشـم

هاي سياسي يا مذهبي و دانش تاريخي و فرهنگي هستند. انگيزه فرهنگـي، ايـدئولوژيك ديدگاه

شوند. تقدم هر يك و عاطفي به منظور اقناع استعاره براي اهداف ارتباطي با يكديگر تركيب مي

از مالحظات زباني، شناختي، كاربردشناختي، ايـدئولوژيك، فرهنگـي و تـاريخي  بـه دو عامـل 

كننده استعاره و ميزان حاكميت كننده يا رمزگشايياره از منظر فرد رمزگذاريشامل بررسي استع

  عوامل آگاهانه يا ناآگاهانه بر انتخاب استعاره بستگي دارد.
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Relatively good research on conceptual metaphor has been done so far in 
political, media and literary texts. In the present study, a conceptual 
metaphor has been studied in poetic texts. The main questions of the 
research are: What is the role of conceptual metaphor in constructing and 
selecting metaphors in Shamloo and Naderpour poems? Can it be accepted 
that metaphor is a tool to represent certain concepts such as gender in these 
poems? In this study, data are extracted from the poems of Ahmad Shamloo 
and Naderpour and analyzed based on the conceptual metaphor theory of 
Likaf and Johnson. The results show that there are different concepts 
including gender concepts in Shamloo and Naderpour poems, but the degree 
of sexuality in Shamloo poems is much more than Naderpour poems 
because the semantic context of war in the conceptual metaphors of 
Shamloo poems is more than Naderpour's poems. Therefore, the results 
indicate that the effective factors in constructing and selecting metaphors in 
gender poems are the poet's attitude and thought, his feelings and the social 
atmosphere of the poets' time, and of course the gender factor plays an 
important role in constructing and selecting metaphors. 
 
Keywords: gender, conceptual metaphor, Metaphorical Discourse Theory 
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