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 درآمد. 1
است كه زبان به عنوان ابزاري جهت كشف ساختار نظام شناختي انسان، عقيده و نگاهي 

اي اين دسته از زبان شناسان، استعاره را پديده. زبان شناسان شناختي به آن دارند
شود تنها نمود اين پديدة  مي نامند و معتقدند كه آنچه در زبان  ظاهرشناختي مي

       ها، استعاره به هرگونه درك و فهم و نيز استفاده از از ديدگاه آن. شناختي است
  قبل از پيدايش . گرددوس جهت ارائة تصورات انتزاعي اطالق ميقالب تصورات ملم

شناسان، استعاره را به عنوان ابزاري جهت پردازش شناسي شناختي، عموم زبانزبان
دانستند؛ لذا آن را غالباً مفهومي ادبي و وابستة زبان ادب به شمار       خيال در شعر مي

شناختي، كاركرد اين مفهوم در گفتمان روزانة  اما با گسترده شدن الگوهاي. آورندمي
كرديم افالك مثل پوست زماني بود كه ما فكر مي«. اهل زبان مورد توجه قرار گرفت

خواستيم جهان را در واقع به كمك اين استعاره مي. اندپيازي روي هم چيده شده
بان استعاري زنيم با زاالن هم كه راجع به الكترون و پروتون حرف مي. توصيف كنيم

» ...زبان طبيعي هم كه بازتاب تعبير ما از جهان است پر از استعاره است. است
 ).184:1383يارمحمدي، (

ها به تبعيت از ارسطو، استعاره را سواي آراء پيشينيان در باب استعاره كه اكثر آن
 آوردند و آن را در حيطة علوم بالغي تنها ابزاري جهت زينت زبان ادبي به شمار مي

  هاي مختلف علمي دادند، امروزه اين مقوله مورد توجه شاخهمورد مطالعه قرار مي
الخصوص علوم وابسته به مكتب شناختي قرار گرفته است و در اين باب كتب و علي

تماميِ متأسفانه بيشتر و شايد بتوان گفت . مقاالت متنوع و گوناگوني مدون شده است
نظران نظريات ارائه شده پيرامون مبحث استعاره از نگاهي جديد مربوط به صاحب

ها بسنده آن هاي ي از مقاالت و نوشتههاي خارجي  بويژه غربي است و ما تنها به ترجمه
آنگونه كه  -آيدهاي خاصي كه گاه در ترجمه پيش ميايم كه با توجه به محدوديتكرده
ها و نظران ارائه نمي شود و مشكل ديگر شاهد مثالة مقصود صاحبلب و چكيد -بايد

كنند كه گاه با ها از فرهنگ و زبان كشور خود استخراج ميهايي است كه آنبرداشت
از جمله كتب مستقل پيرامون استعاره كه در . خواني نداردفرهنگ و زبان كشور ما هم
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هاي اندك كمك شايان نمود، آگاهيگيري مقالة پيش رو و نيز افزودن بر روند شكل
اثر ترنس هاوكس كه توسط خانم فرزانه طاهري » استعاره«كتابي است تحت عنوان 

همچون نظريات ارسطو،  -هاي كالسيكاين اثر با ارائة ديدگاه. ترجمه شده است
 هاي هاي قرون شانزده، هفده و هجدهم ميالدي، ديدگاه، ديدگاه-...سيسرون، هوراس و

و نيز چند ديدگاه قرن بيستمي،  -...همچون نظريات شلي، هردر، وردزورث و -تيكرمان
اثر . به مسيري كه استعاره و تحقيقات پيرامون آن طي كرده به تفصيل پرداخته است

» مبناي تفكّر و زيبايي آفريني: استعاره«مستقل ديگر در اين زمينه كتابي است به نام 
مختلف ِ  هاي هم آمده كه شامل هفت مقاله از ديدگاهكه به كوشش فرهاد ساساني فرا

 ها از گذشته تا به امروز در باب استعاره است كه از جملة  آن... زباني، فلسفي، بالغي و
استعارة (، مايكل ردي )شناسي استعارهپيشينه(هاي خانم آزيتا افراشي توان به مقاله مي
 .اشاره كرد... و) تعارة فهماستعاره به مثابة اس(، جوئل واينسهايمر )مجرا

در اين مقاله همت بر آن گمارده شده تا ضمن معرّفي آراء كالسيك و رمانتيك 
، تكية كار بيشتر بر روي نظريات رمانتيك -هرچند به اجمال -پيرامون مبحث استعاره

گرفته شده در اين كارروشِ به. بويژه معني شناسان شناختي پيرامون اين مقوله باشد
تحليلي است كه بدين منظور نخست مطالعات نظريه  -پژوهش در واقع روش توصيفي

 -پردازان پيرامون مبحث استعاره توصيف و بررسي شده و سپس اشعار احمد شاملو
از ديدگاه شناختي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و  -برگرفته از چند اثر انتخابي

تأكيد مقاله . ها استخراج شده استاي جديد در آنههاي حاصل از نگاه طرح وارهيافته
ها بر اساس گزينشي بر روي سه دفتر از مجموعه دفاتر شعري شاملوست كه انتخاب آن

مجموعه اي شعري از شاملوست كه » خاك هاي مرثيه«. تصادفي صورت پذيرفته است
» م در آتشابراهي«شود؛  مي را شامل 1348تا 1345هاي اشعار سروده شدة وي از سال

باشد و در مي 1352تا  1348هاي شاملو از سال مجموعة ديگري است كه شامل سروده
كه » حديث بي قراري ماهان«پايان مجموعة ديگر، دفتر شعري است تحت عنوان 

گزينشِ تنها  . را در خود جاي داده است 1378تا  1351هاي احمد شاملو از سال سروده
ريِ شاملو تحت تأثير حوصلة يك مقاله بوده چرا كه بيشتر سه دفتر از مجموعه دفاتر شع
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نوع انتخاب نيز تالش شده تا هوشمندانه باشد، لذا دفاتري انتخاب . گنجايداز آن را نمي
تواند به كشد و مييدك مي 1378تا  1345شده كه يك دورة زماني متّصل را از سال 

 .دگي شاعر باشدهاي زناي سايه روشن، نمايانگر فراز و نشيبگونه
 

 احمد شاملو  .2
هجري شمسي در  1304در بيست و يكم آذر ماه سال ) بامداد. ا/ صبح. ا(احمد شاملو 

در  -افسر ارتش -خميرة دوران كودكي وي تحت تأثير شغل پدر. تهران متولّد شد
گذراندن دوران . شهرهايي چون رشت، سميرم، اصفهان، آباده و شيراز شكل گرفت

دبيرستان در شهرهاي خاش، زاهدن، مشهد، بيرجند، تهران و گرگان زمينه دبستان و 
ساز باروري فكر و نبوغ وي شد كه انديشة گردآوري فرهنگ سواد عامه حاصلِ آن 

 هاي و اوايل سال بعد، به دليل شركت در فعاليت 1322در اواخر سال . ها بودجابجايي
 يك. ان متّفقين در رشت منتقل شدسياسي شمال كشور، در تهران دستگير و به زند

سال بعد پس از آزادي از زندان و كوچيدن به تهران به همراه خانواده، به ترك تحصيل 
شود و آغازِ اين دست بردنِ واقعي به سمت نوشتن از اين زمان شروع مي. مبادرت ورزيد

ندگي احمد ز. نامه هاستهفتهداستان و سردبيري در  مجلّات و ها با انتشار فعاليت
. شاملو آبستن حوادث گوناگوني است كه به شعر وي رنگ  و بويي خاص بخشيده است

من به اين حقيقت . مي توانم بگويم آثار من خود شرح كاملي است«: به نقل از خود شاملو
خوانندة . زنده گي است هايي از زنده گي نيست بل كه  يكسره خود معتقدم كه شعر برداشت

صادقانه، روراست با برشي از زنده گي شاعر و بخشي از افكار و معتقدات او مواجه يك شعر 
هاي مختلف فرهنگي فعاليت داشت احمد شاملو در عرصه. )591:2ج. 1388پاشايي، ( .»است

عناويني است كه كالبد ... كه شاعر، مترجم، روزنامه نگار، پژوهشگر، فرهنگ نويس و
كه با ادبيات فارسي سروكار دارند، با اند اما آناناختهوجوديِ او را مستور خويش س

شان شنيدن نام احمد شاملو، شعر، علي الخصوص شعر نو آن هم از گونة سپيد در ذهن
و تحت تأثير او، به  1326وي در پي مالقات با نيما يوشيج در سال . گرددمتداعي مي

شعر «تحت عنوان  1329ل شعر نو روي آورد؛ براي نخستين بار در شعري كه به سا
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منتشر شد وزن را رها كرد و پيشرو در ارائة سبك نويي در شعر معاصر » سفيد غفران
خواهانه و سرودن اشعار آزادي. فارسي با عنوان شعر سپيد، يا منثور يا شعر شاملويي شد

تا  از شاملو. ضد استبدادي، عنوان شاعرِ آزادي ايران را براي او به ارمغان آورده است
 هاي پيش از انقالب دوازده مجموعة شعر چاپ شده است كه حاصل شاعريِ وي از سال

شاملو   -منتشر شد 1356كه در سال  -بعد از دشنه در ديس. است 1356تا  1326
قراري ماهان را بيدر آستانه و حديث صله، هاي كوچك غربت، مدايح بيمجموعه ترانه
سرانجام احمد . )90:1381پورنامداريان، (ر كرد منتش 1378تا  1359 هاي در طي سال
در خانة دهكده به سوي ديار ابديت  1379يكشنبه شب، دوم مرداد ماه  9شاملو ساعت 

 .  )1(شتافت
 

 امروز  استعاره از گذشته تا  .3
گرفته شده كه خود مشتق   metaphora، استعاره، از واژة يوناني metaphorواژة « 

مقصود از اين واژه، دستة خاصي از  ."بردن"، phereinو  "فرا"به معناي metaازاست 
ء ديگري فرابرده يا ء به   شيهايي از يك شيها جنبههاي زباني است كه در آنفرايند

ء اول رود كه گويي شياي سخن ميء دوم به گونهشوند، به نحوي كه از شيمنتقل مي
، "استعاره"ارائه شده به نقل از ترنس هاوكس در كتاب سطور . )11:1380هاوكس، (» است

توان آن را به عنوان شناسيِ واژة مورد بحث است كه البته مياي از ريشهدر واقع گونه
پيشينة تحقيق و . درنظر گرفت -مابين تعاريف كالسيك و رمانتيك -تعريفي  ميانه

نظرية ارسطو كه استعاره را گردد به ها بر ميمطالعه در باب استعاره در ميان غربي
آورد و معتقد بود كه بايد تنها شگردي خاص آفرينش هنر و ويژة زبان ادب به شمار مي

اين نگرش، همان نگرش . در ميان فنون و اصطالحات ادبي به بررسي آن پرداخت
هاي مختلف تا به در مورد استعاره است كه به صورت )Classical view(كالسيك 
نگرش مقابل با اين نوع نگاه به استعاره بر . ما ايرانيان نيز رواج داشته است امروز ميان

ميالدي كه به مقتضاي حال و هواي سيطره يافته بر آن  19و  18گردد به قرون مي
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در اين نگرشِ خاص، استعاره از . نام گرفت )Romantic view(عصر، نگرش رمانتيك 
قيد و بند و چهارچوب محدود زبان ادب خارج شده و به نوعي الزمة زبان و انديشيدن 

در ادامه جهت آشناييِ بيشتر با اين نظريات، به . آيد مي براي جهان خارج به حساب
 .صورت اجمال به تعدادي از آنها پرداخته خواهد شد

 
 يك پيرامون استعارهآراء كالس .3-1

جهت رسيدن به يك تعريف كلّي و آشنايي با اصطالحات ادبي، مراجعه به فرهنگ 
: سيما داد در تعريف استعاره آورده است. اصطالحات ادبي يكي از امور آغازين است

استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن، به عاريت خواستن، ايرمان گرفتن است و يكي از انواع «
يا مستعار به مشبه ) مشبه به.نك(مشبه به ) نسبت(و عبارت از اضافت ) مجاز.نك(مجاز 

در ادامة كالم، سخن از نظر . )24:1387داد، ( »...يا مستعار منه كه با عالقه باشد) مشبه.نك(
آورد كه استعاره را به تبعيت از ارسطو تشبيهي فارغ از ميان ميعموم بالغيون قديم  به

هاي زيباشناسانة آراء منتقدان جنبه شدنِدر ادامه افزوده. اندمشبه گفته ادات شبه و
شود كه به موجب تعريف اين منتقدان، هر متأخّر بر اين تعاريف را نيز متذكّر مي

آيد و سپس شاعر با حذف استعاره ابتدا در ذهن شاعر به صورت يك تشبيه پديد مي
 ).همان(سازد ادات و تلخيص آن، استعاره را مي

استعاره «: اين گونه تعريف شده است "استعاره"در دايرة المعارف زبان شناسي، 
پس استعاره، . صنعتي است كه از رهگذر آن، چيزي در ظاهر چيز ديگري به بيان درآيد

با اينكه استعاره از زواياي گوناگون در ... هاي طبيعي استويژگي رايج در همة زبان
شناسي، مطالعه قرار گرفته، ولي زبان شناسان و دانشجويان زبان ها موردبسياري از رشته

دانند كه توسط گوينده توليد، و توسط شنونده گفتة زباني ميآن را در اصل گونه اي پاره
 .)2452: 1994اشر، (» شودپردازش مي

و فنّ بيان  )Poetics(ارسطو در واقع نخستين كسي است كه در شعر شناسي 
)Rhetoric( ،ت از اصل قياس، استعاره را نيز گونهاي از مقايسة ضمني به به تبعي   

با عنوان نظرية تشبيه  )Comparison Theory(كه گاه از نظرية قياس  -شمار آورد
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)Simile Theory( به نقل از اُرتني. -شودنيز ياد مي)استعاره دو «: ، طبق اين نظريه)2
بوسيلة واژه يا عبارتي كه در معناي  ها يكي از آن كند كهپديده را با يكديگر مقايسه مي

شود و ديگري از طريق واژه يا عبارتي كه به صورت استعاري  مي صريح به كار رفته بيان
به اعتقاد ارسطو، استعاره نوعي مقايسة . )89:1387فياضي و ديگران، (» به كار رفته است

به باور وي استعاره الزم . س استاستوار بر اصل قيا )Implicit Comparison(تلويحيِ 
فن [ارسطو در بوطيقا «. و بايسته نيست و در واقع كاربردش اساساً امري تزئيني است

بيشتر از هرجا مفصل به ) كتاب سوم] (فنّ خطابه[و ريطوريقا ) 25و  21فصول ] (شعر
استعمال نام استعاره عبارت است از " -در تعريف كلّي خود . پردازد مي مقولة استعاره

از جنس به نوع، از نوع به جنس، از نوع به نوع و بر [چهار نوع  -"چيزي براي چيز ديگر
نظريات امروزة زبان و ادب فارسي در . )19:1380هاوكس،(» شمارد مي بر) 3(]اساس تمثيل

 .حوزة علم بيان، متأثّر از نظرية قياس ارسطو است
رسيدن به يك تعريف جامع از استعاره  همايي در فنون بالغت و صناعات ادبي جهت

كند و با به ميان كشيدن بحث عالقه  مي كالم خود را با تعريف مجاز و انواع آن آغاز
كند كه اگر عالقة ميان معناي حقيقي و مجازي عالقة مشابهت باشد آن را  مي عنوان

در تعريف در ادامه . ناميم مي استعاره، و اگر چيزي غير از مشابهت باشد مجاز مرسل
و كلمة استعاره در اصل به معني عاريت خواستن و بعاريت گرفتن «: آورد مي استعاره چنين

استعاره عبارت است از آنكه، يكي از دو طرف تشبيه را ذكر و طرف ديگر را راده كرده ... است
 .)250:2ج. 1361همايي، ( »باشند

پيرامون استعاره را شفيعي كدكني در كتاب صور خيال در شعر فارسي، بحث خود 
كند و اين پريشاني با پريشاني تعاريف در كتب بالغت پيشينيان در باب استعاره آغاز مي

تشبيه همان «: كند كهوي از تعبير ارسطو آغاز مي. داند مي را نشان از تزلزل ايشان
در ادامه به اختالف ميان صاحبان آراء . )85:1350( »استعاره است؛ با اندكي اختالف
 پردازد و نظريات قاضي جرجاني در قرن چهارم را مطرحپيرامون استعاره و تشبيه مي

را از آنِ جاحظ در البيان و  -به مفهوم رايجش -تعريف از استعارهترين  قديمي. سازد مي
استعاره ناميدن چيزي است جز به نام اصليش، هنگامي كه جاي آن «: آورد مي التّبيين چنين
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در ادامه تعاريف مختلفي از عبداهللا ابن معتز، رماني، ابن اثير،  .»دچيز را گرفته باش
شايد بتوان گفت كه اغلب  «: آورد و در نهايت خود معتقد است كه مي ...ابوهالل، سكاكي و

هاي شعري سابقة زماني تشبيه دارد، يعني در آغاز تشبيهي است و در طول زمان، با استعاره
اي كه رنگ رتباطات ميان دو سوي تشبيه، صورت خيال شاعرانهها و دريافت اخوگرشدن ذهن

 »آيدشود و بگونة استعاره در ميتشبيه دارد و داراي اجزاي بيشتري است، خالصه مي
 .)93.همان(

ابو ذكريا  "معاني القرن"كورش صفوي در كتاب درآمدي بر معني شناسي، كتاب 
را نخستين پژوهش در زمينة ) ق.ه207متوفي(يحيي بن زياد كوفي ملقّب به فرّاء 

ي از هاي در همين كتاب است كه به نمونه«كند كه داند و اشاره ميصناعات ادبي مي
فرّاء استعاره را ناميدن چيزي جز به نام اصليش . استعاره در قرآن اشاره شده است

ر خود نيز الگوي كا) ق.ه 225متوفي(كند و همين تعريف است كه جاحظ  مي معرفي
ترين پژوهش در زمينة دقيق« شود كه مي در ادامه به اين مقوله اشاره. »دهد مي قرار

آنچه جرجاني . نسبت داد) ق.ه 474متوفي(توان به عبدالقاهر جرجاني  مي استعاره را
گيرد و كم و بيش  مي دهد الگوي كارهاي پس از او قرار مي دربارة استعاره به دست

بر اساس آراي . شود مي به امروز در مطالعات سنّتي ديدهبدون تغييري محسوس تا 
ترين تعريفي جرجاني، استعاره نوعي جانشيني معنايي بر حسب تشابه است و اين دقيق

 .)265-266:1379(» توان به دست داد مي است كه دربارة اين فرايند
از دوسوي  استعاره تشبيهي است كه يكي«: آورد مي جليل تجليل نيز در تعريف استعاره

اي در معني مجازي آن است بواسطة همانندي و آن ذكر نشود و به عبارت ديگر استعمال واژه
 كزّازي نيز  استعاره را تشبيهي. )63:1369تجليل، ( »پيوند مشابهتي كه با معني حقيقي دارد

 بنياد مانندگي...«: داند كه سخنور آن را هنري تر ساخته و در تعريف آن آورده است مي
از ... اما در استعاره سخنور بر اين مانندگي خرسند نيست. در تشبيه بر مانسته نهاده شده است

در چشم او، ماننده، در آن . كند مي اين روي، ماننده و مانسته را با هم درمي آميزد و يكي
ن دو ماند كه نمي توان در ميانة آ مي پيوندد آن چنان به مانسته مي ويژگي كه آن را به مانسته

 ).94:1368كزّازي، ( »از اين روي، نيازي نيست كه در سخن يادي از ماننده برود... جدايي نهاد
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هاي رمانتيك، اغلب استعاره را به بر خالف آراء كالسيك در باب استعاره، نظريه
شود به  مي كنند نه زباني؛ لذا هرآنچه در زبان ظاهر مي اي شناختي مطرحعنوان پديده
در ادامه به رويكرد معاصر استعاره پرداخته خواهد شد كه . از استعاره استواقع نمودي 

 .بيشتر مبتني بر آراء معني شناسان شناختي است
 

معني  هاي با تأكيد بر نظريه(پيرامون استعاره ) رمانتيك(آراء معاصر  .3-2
 ) شناسان شناختي

تعريف كوتاهي از علم قبل از پرداختن به نظريات معاصر پيرامون استعاره بد نيست 
از دير باز مورد توجه فالسفه، » معني«مطالعة . معني شناسي و تقسيمات آن ارائه گردد

  شناسي را بهدر سنّت مطالعة معني، معني. شناسان قرار داشته استمنطقيون و زبان
سه شاخة عمدة معني شناسي فلسفي، معني شناسي منطقي و معني شناسي زباني 

شناسي زباني است كه از اصطالح شاخة مطمح نظر ما معني. كنندميتقسيم بندي 
semantique آل بره. گيرد و براي نخستين بار از سوي م مي فرانسه نشأت)M.Breal (
شناسي با مطالعة در اين شاخه، توجه معطوف به خود زبان است و معني. معرّفي شد

ر درك معني از طريق زبان است معني به دنبال كشف چگونگيِ عملكرد ذهن انسان د
زبان شناسي شناختي و "در مقالة . )300:1386و بورشه و ديگران،  28:1379صفوي، (

معنا شناسي شناختي، «: گونه تعريف شده است، معني شناسيِ شناختي اين"استعاره
ها و ساز وكارهاي شناختي كه  شود كه بر مدل مي بخشي از زبان شناسي شناختي محسوب

گلفام و يوسفي ( »كندتأكيد مي -سازندها را ممكن ميو آ ن -هاي زبان ما قرار دارد فعاليتوراي 
 ).61:1381راد، 

شناسي زباني به عنوان يك علم، مقولة استعاره به از زمان روي كار آمدن معني
در  -پردازان اين شاخة علمي قرار گرفت كهنظريهار زباني مورد توجه عنوان يك ابز

طبق ديدگاه آنان،  -ين مرحلة مطالعات معني شناختي كه جنبة تاريخي داشتنخست
معني شناسي «. توان استعاره را به عنوان دليِل ممكنِ تغييرات معنايي در نظر گرفتمي

اند و آن را ابزار شناختي در مطالعات خود نقش عمده اي براي استعاره قائل شده
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  به اين ترتيب . دانندميو رفتارهاي زبان  مناسبي براي تشخيص چگونگي انديشيدن
توان مدعي شد كه ميان دو نگرش كالسيك و رمانتيك به استعاره، اين دسته از  مي

اند  معني شناسان پيرو نگرش رمانتيك بوده و به نوعي به بسط اين نگرش دست يازيده
لگوگيري از زبان شناسان شناختي معتقدند كه تمايل انسان به ا. )369:1379صفوي، (

به عنوان مثال، . ستها افعال فيزيكي براي افعال ذهني، ريشة ايجاد ارتباط ميان واژه
به جاي » گرفتنِ فيزيكي«، »اطاعت كردن«به جاي » شنيدن«استفادة اهل زبان از 

 .      نمونه اي از اين تمايالت است... و» درك كردن«
-لعة معني به شمار مياصطالح معني شناسي شناختي را كه نگرشي در مطا

 اي با همين عنواندر مقاله )George Lakoff( آيد، نخستين بار جورج ليكاف
)Cognitive Semantics( طبق اين نگرش، دانشِ زبانيِ انسان . مطرح نمود

مستقل از انديشيدن و شناخت نيست و با اين ديدگاه، در نقطة مقابلِ آراء زبان 
گيرد كه دانش  مي قرار )Fodor( و فودور )Chomsky(شناساني چون چامسكي

ها و قواعد زبان را از ديگر فرايندهاي ذهني انسان، از جمله انديشيدن،  ساخت
 .)65و  66:1382صفوي، ( دانندجدا مي

در كتاب  1980در سال ] Mark Johnson[جورج ليكاف و مارك جانسون «
، دريچة جديدي )Metaphors we live by(كنيم ها زندگي ميهايي كه با آناستعاره

     به باور آنان، نظام مفهوميِ ذهن بشر كه انديشه . به سوي مطالعات استعاره گشودند
فياضي و ديگران، (» و عمل انسان بر آن استوار است در ذات خود ماهيت استعاري دارد

       به اعتقاد ليكاف و جانسون، استعاره تنها موجب افزايش وضوح و نيز. )91:1387
و  ها ما نيستند، بلكه حتّي در مرحلة عملي نيز ساختار ادراك هاي درك بهترِ انديشه

دهند و نظام مفهوميِ هر روزة ما، كه بر اساس هاي ما از جهان خارج را شكل ميدريافت
مبناي نظرية ليكاف و . مبتني بر استعاره دارند كنيم، ماهيتي اساساً مي آن فكر و عمل

نخست اينكه استعاره تنها مربوط به زبان ادبي نيست و به : جانسون بر دو فرض بنا شد
نوعي در كاربرد روزمرّة زبان جاري و ساري است، و دوم آنكه استعاره ريشه در نظام 

كاف و جانسون به رويكرد لي. مفهومي زبان دارد و در واقع پديده اي زباني نيست
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ناميده  )Contemporary Theory of Metaphor(» نظرية معاصر استعاره«استعاره، 
 .شودمي

از ديگر صاحبنظراني است كه نظرية جالبي در باب  )Michael Reddy( مايكل ردي
. ناميده است) The Conduit Metaphor( »استعارة مجرا«استعاره مطرح كرده و آن را 

هاي پيچيدة كه شيوة بيان ما دربارة زبان، كمابيش براساس استعارهوي معتقد است 
» فرستادن است ارتباط،«و » اصطالحات زباني، ظرف هستند«، »تصورات، اشياء هستند«

گويد، در واقع تصورات را طبق نظرية وي، چنانچه شخص سخن مي. مند شده استنظام
) عامل مجرايي(ها را از طريق ارتباط دهد و آندرون ظرف اصطالحات و واژگان قرار مي

فرستد و براي اثبات ادعاي خود بيش از صد نوع اصطالح رايج را ذكر  مي براي مخاطب
اي از آن نمونه» شد آن مفهوم را به او رساند مي سخت«كند كه براي مثال مي
 ) 4(.ستها مثال

نيز از جملة معاصراني است كه در باب استعاره به عنوان  )David Lee(ديويد لي 
استعاره از آن جهت «: گونه آورده استهاي آن پديده اينيك پديدة شناختي و طرح واره

ها را با توجه به مجموعة ديگري از اي از پديدهاي شناختي است كه انسان مجموعهپديده
هاي هايي كه به حوزه واژة واحدي را براي پديده رابطة استعاري زبان،... كند مي ها دركپديده

 .)93:1387فياضي و ديگران، () 5(»برد مي متفاوتي تعلّق دارند به كار
 مبحث استعاره در ميان فالسفه نيز فراوان مورد بررسي قرار گرفته است كه 

پل ريكور «. مطالعات و نظريات ارائه شده توسط ريكور از جايگاه ممتازي برخوردار است
)Paul Ricoeur ( ،اي است كه پردازان برجستهنظريهاز جمله فيلسوف معاصر فرانسوي

او يكي از بزرگترينِ فالسفه است كه . در شاخة هرمنوتيك ادبي آراء ويژه اي دارد
اگزيستانسياليسم، نظرية تعالي كانت، روان كاوي، نظرية پديدارشناسي، هرمنوتيك، 

 ها هاي متفاوتي هستند كه ريكور در آنادبي، نظرية سياسي و فلسفة تحليلي زمينه
وي نقش استعاره را به عنوان شيوه و ابزاري . )615:2ج. 1372احمدي، (» تخصص دارد
وي در مسير . كننديدا ميدهد كه به وسيلة آن معاني جديد در زبان ظهور پتوضيح مي

هاي سنّت بالغي پيشينيان را مورد ترديد عقايد برخي نويسندگان معاصر، تمام فرضيه
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استعاره نه تنها «: گويداو مي. دهددهد و نظرية متفاوتي در باب استعاره ارائه ميقرار مي
 وارد زبان] ناز طريق آ[صرف زينت گفتار نيست، بلكه به عنوان روشي است كه معاني جديد 

اول اينكه يك استعارة واقعي در : آيدهاي ريكور دو نتيجه بدست مياز مجموع تحليل... شود مي
غير قابل ترجمه است، زيرا  -نه صرف جايگزينيِ يك لغت به جاي ديگري -معني خودش
امل دوم اينكه يك استعاره صرفاً يك زينت در زبان نيست، بلكه ش. سازد مي استعاره معنا را

 .)83و 84:1386نقوي، ( »هاي جديد از صحبت كردن دربارة واقعيت است آگاهي جديد و شيوه
عالوه بر علوم بالغي، زبان شناسي و فلسفه، مبحث استعاره مورد نظر ديگرِ علوم نيز 

 هاي از سال«. شود مي هاي جديدي در اين زمينه ارائهقرار گرفته است و روز به روز يافته
ميالدي به بعد، بحث دربارة جايگاه استعاره در مطالعات زبان شناسي  1950پاياني دهة 
از زمان فرويد به بعد، رابطه ميان تحليل استعاره و روانكاوي به شكلي ... باال گرفت

همين روش در تشخيص ساختهاي رواني غالب يك جامعة زباني يا ... ماندگار برقرار ماند
اخيراً پديدة استعاره از منظر ... گوها نيز بكار گرفته شده استاي از پيش المجموعه

رفتارشناسيِ روان شناختي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است و دليلي براي كنش و 
 .)300-301:1387بورشه و ديگران، (» رواني تلقّي گرديده است -واكنش اجتماعي

 
 احمد شاملو هاي تصويري و استعارة جهت گيرانه در شعرطرح واره .4

شناسي برشمرد ترين مكتب معرّفي شده در حوزة زبانتوان جديدمكتبِ شناختي را مي
هاي درخور توجه در اين حوزه، باز هم جايگاه پرداختن به كه به رغم ارائة مقاالت و كتاب

هاي هاي جديد پيرامون استعاره، موجبات بوجود آمدن ساختطرح نظريه. آن، ويژه است
فضاهاي «يا  )Image schemas( »هاي تصويريطرح واره«خاصي تحت عنوان  بنيادين
هاي مورد توجه هاي تصويري از ساختبحث طرح واره. گشت )Metal spaces(» ذهني

به نظر جانسون، تجربيات «. هاي معني شناسان شناختي استو حائز اهميت در پژوهش
ها را به زبان خود آورد كه ما آنميهايي در ذهن ما پديد ما از جهان خارج ساخت

. )68:1382صفوي، (» اندهاي تصويريهاي مفهومي همان طرحاين ساخت. دهيمانتقال مي
به اعتقاد معني شناسان، انسان تجربياتي را از جهان خارج كسب و در ذهن خود به 
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كار روند لذا  كند، اين مفاهيم بايد بتوانند در ايجاد ارتباط بهصورت مفاهيمي انبار مي
تر، يك طرحِ تصويري، ساختي در قالب بياني ساده. ماهيتي قراردادي و اختياري دارند

در اين . مفهومي است كه نمودش در زبان ما بر حسب تجربة ما از جهان خارج است
مدار به عنوان يك استعارة جهت دار، به مهمترين طرح مقاله، ضمن معرّفيِ استعارة فضا

 ها ويري نيز پرداخته خواهد شد و همچنين بازخورد و بكارگيريِ اين مقولههاي تصواره
هدف بر آن . در آثار مورد نظر و انتخابي از احمد شاملو نيز مطمح نظر خواهد بود

هاي بيان شده و نيز آماري كه ارائه گمارده شده تا نهايت دقّت در استخراج شاهد مثال
 .جي دقيق و صحيح به مخاطب ارائه نمودخواهد شد مصروف گردد تا بتوان نتاي

 
 استعارة فضا مدار .4-1

 گيرانههاي جهتاز گونة استعاره )Spatialization Metaphors( هاي فضا مداراستعاره
)Orientational Metaphors( جهت  هاي باشند كه ليكاف و جانسون استعارهمي

كه يك مفهوم را در چهارچوب مفهومي ديگر  -مفهومي هاي گيرانه را سواي استعاره
 -اي فضايي مثل باالها عمدتاً از جهت گيرياين گونه استعاره. دانند مي -داد  مي سازمان

تأكيد بيشتر در باب اين نوع استعاره، جهات باال . شوند مي ناشي... بيرون و -پايين، درون
ديگر  هاي را در گونه... چپ و راست وو پايين است و مفاهيمي چون درون و بيرون، 

توان گفت كمابيش در يك تقسيم بنديِ كلّي، مي. دهند مي استعاري مورد كنكاش قرار
جهت درك بهتر موضوع، به . ها پايين قرار دارندها باال و تماميِ نامطلوبتمام مطلوب
 :  شود مي ي پرداختههاي ارائة مثال

 پايين اندوه، عدم آگاهي و تحت سلطه بودن است و باالشادي، آگاهي و تسلّط {
 . }است

 . كنم مي از شدت خوشحالي دارم پرواز .1
 .روي اين قضيه حسابي اشراف داره .2
 .  پاشو مثل مرد وايستا تا همه بدونن تواناييش رو داري .3
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 تو كنج عزلت خونه كردي كه چي؟                                  .4
 .   دراز به دراز عينِ خنگا افتاده يه گوشه .5
 .                                           از اريكة قدرت به زير افتاد .6

كه آبستن اموري مطلوبند در باال و  3و  2، 1شود، مواردهمانطور كه مالحظه مي
كر اين نكته الزم البته ذ. كه در نقطة مقابل قرار دارند در پايين هستند 6و  5، 4موارد 

 هاي است كه مطالب بيان شده داراي مصونيت نيستند بلكه ممكن است در فرهنگ
فرهنگي متعالي مختلف دستخوش تغيير واقع شوند؛براي نمونه از جمله مللي كه داراي 

طبق تقسيم بنديِ ليكاف و جانسون، عقل در . باشد كشورِ خود ماستميو خاص 
 د اما در ادبيات عرفانيِ ما، گاه عشق و احساس بر عقل چيرهباالترين مرتبه قرار دار

بنديِ شود و ما به    تقسيم مي كه البته در اينجا به صورت كلّي مطالب گفته -شوند مي
ي از شعر شاملو، به هاي نمونة ديگر، بحث مرگ است كه با ارائة نمونه. -عقل كاري نداريم

 .آن مقوله نيز پرداخته خواهد شد
 هاي سپيد بي گناهي دفتر«

 به تشتي چوبين          
 بر سر   

 )55:1379شاملو، ( .                              »معطّل مانده بر دروازة عبور               
در ميان زنان و اغلب زنان روستا، كه جهت شستن ظروف و البسه به سوي قنات 

 چرك يا ظروف نشسته را در بغل و كنار هاي كنند، تشت حاوي لباس مي حركت
. گردندنهند و به خانه برمي مي را درون تشت بر سر ها گيرند و پس از شستن، آن مي

 -شاملو نيز دفاتر سپيد بي گناهي را كه مبرّا از هر نوع آلودگي اند، درون تشتي بر سر
تبه اي واال بخشيده متصور است و از اين طريق به پاكي مر -باالترين و برترين عضو بدن

 .است
 .مي خواهم خواب اقاقياها را بميرم«

 خيال گونه  
 در نسيمي كوتاه      
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 )44:1382شاملو، (.                    »گذرد مي كه به ترديد                                
بود،  مي در شاهد ارائه شده، كوتاهيِ نسيم، ترديد را پديدار شده و اگر نسيم استوارتر

تناسبات بكار رفته در . شد مي صفت ترديد كه شاملو به نسيمِ كوتاه داده به يقين تبديل
 .گزارة مذكور، استعارة فضامدار را به وجود آورده است

 به كوه...«
 )57:1372شاملو، (.                                »...كه خوش به غرور ايستاده ست        

هاي فضامدار، وأم با غرور و سربلندي است وطبق نظرية استعارهايستادگيِ كوه، ت
 .ايستادگي و غرور به نوعي پديد آورندة يكديگر و الزم و ملزوم همند

 نشيندبه چرك مي«
 خنده                                  

 اش ار به نوار زخم بندي  
 )26:1382شاملو، (.                  »ببندي                                                      

كند و در  مي نشستن در تضاد با ايستادن و ايستادگي، صفات ناپسند را از آنِ خود
داند و در ادامه  مي اينجا شاملو از اوج به زير افتادن خنده را، توأم با همنشينيِ با چرك

داند كه حتّي آسمان نيز در برابر اين استواري قامت  مي را حاوي صفاتي برتر "راستي"
 .كند مي خم

 
 راست بدان گونه«
 كه عامي مردي 

 شهيدي؛                            
 )31.همان(.                   »تا آسمان بر او نماز برَد                                         

توان مياند فضامدار گفته و با توجه به آنچه در باب استعارة -چه در فرهنگ غرب اگر
مرگ چيزي جز دراز به دراز افتادنِ كالبد تن نيست، اما در مقابل، مرگ،  -برداشت نمود

هاي آن است، طبق فرهنگ متعالي ما، عين رهايي و آزاد شدن از زمين و تمام وابستگي
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اين نگاه ويژه . شاملو كه مرگ چيزي جز آزاد شدن و پرواز نيستعلي الخصوص در شعر 
    كند كه آنچه ارائه از سوي شاملو و ادبيات ما به مقولة مرگ، اين نكته را اثبات مي

در فرهنگ ملل  ها شود يك قانون بدون تغيير و استثناء نيست و تماميِ اين نظريه مي
 .ي واقع شوندتوانند دستخوش تغيير و دگرگون مي گوناگون

 ...پذيرم  مي كه بسمل شدن را به جان...«
 بس كه آزاد خواهم شد  

 از تكرار هجاهاي همهمه        
 )37:1372شاملو، (      »    !در كشاكش اين جنگ بي شكوه                                  

 ...همچنين
 وكوه وار«

 پيش از آن كه به خاك افتي   
 نستوه و استوار 

 )33:1382شاملو، (    .                                    »مرده بودي                              
خواهش را در شاهد مثالِ قابل تأمل دوم، شاملو استواري قامت همرزم آزادي

كشد كه اين مردن پيش از به خاك افتادن،  مي همچون كوهي استوار و نستوه به تصوير
 -در گذشته -بستن متّهم به عمودي كوفته بر زمين هنگام اعدام و تيرباراناشاره به 

شوند تا از نگاه شاملو مردني سرافرازانه  مي مانع از افتادن، موجب هاي كند كه طنابمي
 .رقم بخورد

 و عشق«
 مرگ رهايي بخش مرا     

 ها از تمام تلخي
 .آكند مي                             

 هاست جنگل شوكرانبهشت من    
 )47:1372شاملو، (.        »و شهادت مرا پاياني نيست                                           
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زند و از شكوه مردن در فوارة فريادي  مي بخش فريادشاملو مرگ را با صفت رهايي
زندگيِ دنيوي نمي داند و  هاي آورد و آن را چيزي جز پايان دغدغه مي سخن به ميان

 ."پاياني براي شهادت خويش متصور نيست"
 

 طرح وارة حجمي .4-2
هاي تصويري است يكي از انواع طرح واره )Containment Schema(طرح وارة حجمي 

به اعتقاد وي، انسان از طريق قرار گرفتن در . كه مورد بررسي جانسون قرار گرفته است
  -...نظير اتاق، ماشين، خانه و -اطراف كه معموالً داراي حجم و بعد هستند هاي محيط

هاي توانند نوعي ظرف تلقّي شوند، و نيز قرار دادن اشياء مختلف درون  ظرف مي كه
هاي انتزاعي قرار گيرد تواند در ظرف مي كند كهگوناگون، بدن خود را مظروفي تلقّي مي

در اين مقاله به . از احجام فيزيكي در ذهن خود پديد آوردهاي انتزاعي و يا طرح واره
اين مبحث، بسط و گسترش داده شده و عالوه بر تصورِ ظرف تلقّي شدن انسان، تمام 
مفاهيم انتزاعي كه در عالم خارج فاقد حجم و بعد هستند نيز در اين مقوله گنجانده 

 :زيمپردا مي براي درك بهتر، به ارائة چند مثال. شده اند
 .  بيا بيرون از تو فكر .7
 .       افتادم تو فالكت .8
 .سعي كن تو منجالبِ اينجور فكرا فرو نري .9

شويم كه ما براي فكر، فالكت و بدبختي  مي ارائه شده متوجه هاي با دقّت در مثل
 ها كنند و انسان به صورت مظروف درون آن مي نوعي حجم قائليم كه حكم ظرف را پيدا

 .گيرد مي قرار

 ما«
 بيرونِ زمان            

 ايستاده ايم                                  
 )7:1382شاملو، (    .                                            »با دشنة تلخي در گرده هامان 
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كند كه ما بيرونِ آن ايستاده ايم در  مي شاملو، زمان را محفظه و ظرفي قلمداد
 .در عالم واقع زمان داراي حجم نيست كهحالي

 )25.همان(                                                    .»شود مي نگاه از صداي تو ايمن«
در شاهد مثال ارائه شده، نگاه فاقد حجم و بعد، موجودي متصور شده كه حتّي از 

    احساس ايمني و آرامش  -كه آن هم داراي چنين خصوصياتي نيست -طريق صدا
 .شود مي كند و اين نگاه خاص به مفاهيم انتزاعي، موجبِ پديداري استعارة حجمي مي

 به انتظار تصوير تو«
 اين دفتر خالي     

 تاچند                             
 تاچند 
 )11:1372شاملو، (                                              .»ورق خواهد خورد؟

به ميان      -يا فاقد نوشته -شاعر در اينجا صحبت از دفتر خالي به جاي دفتر سفيد
كه  -ي داراي حجمندهاي كلمات كه مظروف آورد، گويي دفتر ظرفي است كه از طريقمي

 ها را در خود جايالبته خود اين كلمات براي معاني حكم ظروفي را دارند كه  آن
اينگونه نگاه به كلمات و معاني، . شوندباعث پر و خالي شدن ظرف دفتر مي  -دهند مي

لي به آن اشاره ست كه به صورت اجما»استعارة مجرا«يادآور نظرية مايكل ردي با عنوانِ 
 .شد

 
 و نجواي اورادش«

 لَخت لَخت
 )34:1379شاملو، (     .                                              »انباشت مي آسمان سياه را

از نظرگاه احمد شاملو، نجواي اوراد داراي حجمي با قابليت پركردن فضا را دارند كه 
كنند و به قول شاعر لخت  مي اشغال -متصور شدهكه به صورت ظرفي  -آسمان سياه را

 .انبارند مي لخت
 چون انديشه به گورابِ تلخِ يادي در افتد«
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 فرياد
 )45.همان(      .                                            »شرحه شرحه برمي آيد               

گورابي تصور شده كه كه مفهومي انتزاعي است، عالوه بر گرفتن صفت تلخ،  "ياد"
همچون   -كند و فرياد نيز مي داراي عمق و حجم است و انديشه به ژرفاي آن سقوط

پاره پارة گوشت از گلو  هاي شرحه شرحه چون تكّه -انديشه كه حجيم صورت بسته
 .آيند مي بيرون

 
 طرح وارة حركتي. 4-3

به اعتقاد «. است )Path Schema( تصويري، طرح وارة حركتي هاي از ديگر انواع طرح
اي در اختيار هاي متحرّك، تجربهمشاهدة حركت ساير پديدهحركت انسان و جانسون، 

اي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهنِ خود پديد آورد و انسان قرار داده تا طرح واره
. )375:1379صفوي، (» اي را در نظر بگيردبراي آنچه قادر به حركت نيست، چنين ويژگي

كنيم كه گويا روز تغييراتي را مشاهده ميهايمان در طول شبانهما همواره در گفتمان
بايستي از نقطه اي آغاز كند تا  ها اند و آدمي براي رسيدن به آننمودارِ مسيري  حركتي

به نقطة پايان برسد و اين حركت و گذر، نيازمند زمان است كه به طور پنهان يا آشكارا 
 :پردازيم مي يهاي براي درك بهتر، به ايراد نمونه. اين طرح واره مطرح استدر 

.                                                  رسي مي آخرش يه روز به حرف من .10
 .اين قصه سرِ دراز دارد .11
 .كنه مي دوستي با آدماي ناباب آخرش تورو به تركستان هدايت .12

شود، تصورِ رسيدن به مقصود حرف با طي كردن مسيري  مي مالحظههمانگونه كه 
آبستنِ زمان، يا سر و ته داشتن قصه همچون مسيري طوالني و يا رسيدن به مكاني 
نامعلوم درجريان رفاقت با دوستان ناباب، همه و همه برگرفته از تجربياتي است كه در 

 .اشاره شد ها تشريح موضوع به آن

 ودممن ايستاده ب«
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 تا زمان
 لنگ لنگان           

 )42:1372شاملو، (     .                             »از برابرم بگذرد                               

تصور لنگان لنگان قدم برداشتنِ زمان كه مفهومي است انتزاعي و گذشتنش از برابر 
اگرچه صفت لنگ لنگان، حركت ذهن شاعر، تداعي كنندة تابلويي پويا و روان است كه 

سازد اما نمي تواند مانع حركت در امتداد يك مسير  مي را با دست اندازهايي روبرو
 .طوالني شود

 در مردگان خويش«
 بنديم مي نظر                           

 يي،با طرحِ خنده                                                
 كشيم مي انتظارو نوبت خود را 

 بي هيچ                     
 )8:1382شاملو، (    »                                      !ييخنده                                 

انگارة ذهنيِ مرگ به عنوان صفي طوالني كه ما در طول آن چشم انتظار رسيدن 
در شعر خود بكار برده است و اين نوبت مان هستيم، تصويري است كه شاملو فراوان 

داند كه ما همچون مسافرانِ آن هر لحظه شاهد  مي حركت به سوي مرگ را كارواني
 .رسيدنِ يكي از همسفرانمان به ديار مقصوديم

 و پاكيزگي اين آب«
 با جان پر عطشم                                 

 كوچ را  
 )7:1372شاملو، (     .                                  »شدهمسفر خواهد                         

دراينجا آب، آبِ گوارايِ كوچيدن به سوي معبود ازليست كه در چند گزاره باالتر 
 .شاعر عطشانش مانده است

 و بدين نمط«
 شب را غايتي نيست                   
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 )15.همان(                     .»نهايتي نيست                                                 

 غايت و نهايت براي شب، صرفاً تداعي كنندة واحد ل، آوردن صفاتشايد در نگاه او
اما در حقيقت، شب همچون مسافري است كه در مسير دائميِ خويش در  .زمان باشد

 .اين حركت در درونِ خود، زمان را مستتر است حال حركت است و
پذيرد و  مي تر صورتگونه اي ديگر از طرح وارة حركتي كه در آن طي ميسر، دروني

، استعارة -نه يك حركت عيني و فيزيكي -به نوعي تغيير حالت در آن مطرح است
مطرح در استحالة يك چيز به چيز ديگر هم نوعي حركت . استحاله اي است_حركتي

براي نمونه . است اما اين حركت بصورت ضمني و دروني بوده و لزوماً فيزيكي نيست
. پذيرد مي رشد انسان از كودكي به بزرگسالي گوياي حركتي است كه در درون صورت

 :براي نمونه
 تا از سبزينة نارس خويش«

 )40:1379شاملو، (              .                                                   »سرخ برآيد     
شود كه گوياي  مي و يا در شاهد مثال بعدي، به رويشِ جرمي در انديشه اشاره

 .حركتي ضمني و دروني است كه در شعر شاملو تجلّي يافته است
 با پيشاني بلندت به جرمي انديشيدي«

 )52:1382شاملو، (       .                                          »رستكه در پوسته مي        
 

 طرح وارة قدرتي. 4-4
هاي ارائه شده توسط جانسون ، از ديگر طرح واره)Force Scema(طرح وارة قدرتي 

انسان در طول . است كه نسبت به دو طرح وارة قبلي حاالت مختلفي را پذيراست
كند كه همچون سدي مستحكم در مقابلش و موانعي برخورد مي زندگي، گاه با مشكالت

شود تا در جهت رفع اين مشكل، حاالت و  مي پذيري موجبقرار دارند و قابليت انعطاف
هاي متفاوتي در ذهن نقش ببندد؛ بدين ترتيب، طرحي انتزاعي از اين برخورد راه حل

وي اين حاالت و كيفيات را  شودبندد كه باعث مي مي فيزيكي در ذهن انسان صورت
 .اندهايي كند كه در عالمِ واقع فاقد آن ويژگيمنسوب به پديده
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نخستين نوع طرح قدرتي آن است كه آدمي در مسير حركت با سدي مواجه شود 
براي درك بهتر به . كه جز قطع مسير و ناتواني از عبور چارة ديگري نداشته باشد

 :توجه شود 14و  13 هاي نمونه
 .  واسه گرفتن امضا به هر دري كه زدم بسته بود .13
 . گرفتار مخمصه اي شدم كه از دست هيچ كس كاري برنمياد .14

 .نامگذاري شده است 1دراين مقاله اين نوع طرح واره، طرح وارة قدرتي نوع 
اول آنكه در مقابلة با . دومين نوع طرح وارة قدرتي، آبستن سه حالت متفاوت است

 پيش رو بتوان آن را شكست و به حركت رو به جلو ادامه داد و به قدرت از ميان آن سد
 :توجه كرد 16و  15توان به شواهد  مي براي درك اين وضعيت. عبور كرد

 .به هر جون كندني بود تونستم به اون قضيه فيصله بدم .15

 . كنم مي هركي بخواد سد راهم بشه، خودم شَرَّش رو از سرم كم .16
 .نامگذاري شده است 1-2اين حالت نيز طرح وارة قدرتي نوع 

حالت دوم آنكه انسان بتواند با گذر از كنار سد به راه خود ادامه دهد و با دورزدنِ 
 :توجه شود 18و  17 هاي به مثال. مانع، در همان مسير مستقيم اوليه پيش برود

 .طوري دورش زدم كه به عقل جن هم خطور نمي كنه .17
 .رفتم مي شدم و راه خودمو مي اگه جاي تو بودم بي خيالِ كلنجار باهاش .18

 .نامگذاري شده است 2-2اين طرح واره نيز، طرح وارة قدرتي نوع 
حالت سوم آن است كه انسان با انتخاب مسير ديگري، راه تازه اي را در پيش بگيرد 

ست يافتن به پشت سد نيست بلكه اما بايد اشاره كرد كه انتخاب مسير ديگر به معنيِ د
 :شوندموجب فهم بهتر مسئله  مي 20و  19شواهد . تغيير مسير است

 .اگه لجبازي نمي كرد االن پشت ميز نشين بود .19
هي بهت گفتم اين راهش نيست ولي تو آخرش كار خودتو كردي، بيا اينم . 20

 !آخر عاقبتت
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آن انسان موفّق به گذر از سد سومين نوع طرح وارة قدرتي حالتي است كه در 
  شود و با تالش و قبول سختي و كنار زدن سد مذكور، به راه خود ادامه  مي روپيشِ
 :گوياي بهترِ اين حالتند 22و  21شواهد . دهد مي

 .خواستم رسيدم كه همه انگشت به دهن موندند مي طوري به آنچه كه .21
ارادة مصمم واسه رسيدن به رياست اداره منو واسه كنار زدن هر مشكلي  .22

 !ورزيده كرده
 .نامگذاري شده است  3در مقالة حاضر، اين گونة طرح واره نيز طرح وارة قدرتي نوع 

 من از آن گونه با خويش به مهرم«
 )37:1372شاملو، (                       »        پذيرم مي بسمل شدن را به جانكه          

شويد و با تالش و سعي در صدد رفع شاملو به مهرِ با خويشتن، دست از جان مي
 )1-2نوع. (مشكل و عبور از سد پيش روست و از اين پايان ناخرسند نيست

 خواب اقاقياها را بميرم مي خواهم«
                             ... 

 حتّا اگر 
 زنبق كبود كارد                   

 بر سينه ام   
 )44-45:1382شاملو، (.                                           »گل دهد                     

اش خواهد به خواستهشاملو با آرزوي مردن خواب اقاقياها، به هر قيمتي كه شده مي
سينه احساس كند و در نهايت با اين تالش برسد حتّي اگر زخم زنبق كارد كبود را بر 

 )1-2نوع. (رسد مي گويا به خواستة خود نيز
 و بدين رسالت«

 ديري ست                       
 تا مرگ را

 )36.همان(.                                                     »فريفته ام                   
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فريبد و با اين مسيرِ در پيش گرفته  مي مرگ رادر شاهد مثال ارائه شده، شاعر 
 )2-2نوع. (نهد مي زند و سپس به همان مسير اولية خويش گام مي گويي آن را دور

 هنگامي كه مجابم كرد«
 :دختر بچه ئي بيش نبود  
 نهالي خرد  

 ) 25:1379شاملو، (          .                                   »در معرضي بي آفتاب             
آورد؛ انگار دختر بچة پاگرفته  مي شاملو در اين گزاره، سخن از مجاب شدن به ميان

 )2-3. (در اكنونِ زمان، شاعر را به تغيير مسير و انتخاب راهي ديگر ناگزير كرده است
 شعر «

 رهائي است         
 )7:1372شاملو، (                     »              نجات است و آزادي                          

اي حاويِ پيام آزادي و تالش و تكاپو با گزاره  "خاك هاي مرثيه"آغاز دفتر شعر 
، كه به قول بسياري از بزرگان كاراتر از »شعر«جهت رسيدن به اين مهم با ابزاري به نام 

رويِ خويش، موفّق به زبانِ شمشير است و به نوعي با اين حربه به مبارزه با سد پيش 
 سازد و از مقابل خود به كناري شود و با جديت تمام آن را مرتفع مي مي عبور از آن

 )3نوع. (زند مي
 

 وخدايي«
 ديگرگونه      

 )32:1382شاملو، (.                                                       »آفريدم              
شاهد پيشين، سخن از رفع مشكل و كنار زدن سد  اين شاهد مثال نيز، همچون

كند كه شاملو تسليم به قضاي پيش آمده نمي شود بلكه دست به آفرينشِ  مي پيش رو
 )3نوع. (زند مي ديگرگونه خدايي
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صورت گرفته در مورد موضوعات مطرح شده در  هاي با توجه به مطالعات و بررسي
اين مقاله و نيز خوانش چندين و چندبارة سه اثر مورد نظر از دفاتر شعري شاملو، 

     :باشد مي ها به شرح جدول زيربازخورد و تعداد بكارگيريِ اين گونه طرح واره
 

 
استعارة  

 فضامدار
طرح وارة 
 حجمي

طرح وارة 
 حركتي

 طرح وارة قدرتي

1 2- 1 2- 2 2- 3 3 

 خاك هاي مرثيه
)48-45( 

5 22 17 3 4 0 1 4 

 ابراهيم در آتش
)52-48( 

17 21 19 1 8 1 2 2 

حديث بي قراري 
 )51-78( ماهان

10 27 17 1 0 0 3 0 

 
 نتيجه .5

هاي متفاوت از منظرهاي خاص به اين پديده، تعاريف مختلف در باب استعاره و نگاه
آراء كالسيك پيرامون استعاره به . كندآن در ميان علوم گوناگون مي حكايت از اهميت

پيروي از تعريف ارسطو و بر اساس اصل قياس و تشابه، استعاره را صرفاً امري زينتي و 
با گذشت زمان و روي كار آمدن مكاتب جديد . آورندمخصوص زبان ادب به شمار مي

. سمت و سويي خاص به خود گرفت علمي همچون مكتب شناختي، نگاه به اين مقوله
شناسانِ شناختي، استعاره در واقع بازنمود ادعايي است كه به عنوان طبق نظرية معني

يكي از اصول اساسي در زبان شناسيِ شناختي مطرح گشته و بر اين اساس دو مقولة 
تنها  نظرية معاصر استعاره بر اين باور است كه نه. اندتفكّر و زبان در هم تنيده شده

استعاره امري تزئيني و صرفاً مخصوص زبان ادبي نيست، بلكه در عمل و انديشة هر روز 
اي است نظران اين عرصه، استعاره وسيلهصاحب به عقيدة. ما ساري است و جريان دارد
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. اي ملموسسازي يك پديدة انتزاعي بر اساس   تجربهجهت دروني كردن و مفهوم
تصويري، حاصل چنين نگاهي به  هاي ايي همچون طرحمفاهيم بنيادين و ساختاره

علي الخصوص جورج ليكاف و مارك  -شناسانِ شناختياستعاره است كه از سوي معني
 بر اساس آمار بدست آمده از دفاتر مورد كندوكاو شاملو در اين مقوله. ارائه شد -جانسون

 :توان به نتايجي دست يافت كه حاصل چنين است مي
مورد مطالعه، استعارة فضامدار، طرح وارة حجمي و قدرتي به نسبت از  در هر سه اثر

توان سيري صعودي را با توجه به مقولة زمانِ نوسان زيادي برخوردار نبودند اما مي
 تواند حاصل پختگيِ روح شاعر اين افزايشِ كاربرد مي. سرايش در اين آثار مشاهده كرد

هاي اطراف موجب نگاهي خاص به پديده و نازك شدن پوستة احساس وي باشد كه
تر بخشد تا در ضمير خود راحتهاي انتزاعي ميشود و حجم و حركت به پديدهمي

در مقابل، استفاده از طرح وارة قدرتي در دو اثر . ارتباط برقرار كند ها بتواند با آن
ز انقالب هاي پيش اكه هر دو اثر حاصل سروده» ابراهيم در آتش«و » هاي خاكمرثيه«

هاي بعد است كه بيشتر سروده» حديث بي قراري ماهان«شاملوست به نسبت بيشتر از 
   پررنگ تر بودن طرح وارة قدرتي در دو اثر قبل . از انقالب را در خود جاي داده است

تر بودن تكاپو براي كنار زدن مشكالت و سدهاي پيش رو بر از انقالب وي و نيز عيني
طلب شاملو كه با رويش گل انقالب به آنچه        خواه و روحية مبارزهآزاديگردد به روحِ مي
چندان تكاپويي براي آنچه » حديث بي قراري ماهان«خواست منتج شد، لذا در مي

خود ، 3و نيز  1-2خورد؛ فراوان بودن طرح وارة قدرتي نوع حاصل آمده به چشم نمي
 .خواه استبيانگر اين روحية آرمان

 :ها شتياددا
 : جهت كسب آگاهي بيشتر مراجعه شود به. 1

نقد آثار شاملو اثر عبدالعلي دستغيب، سفر در مه اثر تقي پورنامداريان، گزند باد اثر سيد عطااهللا 
پاشايي، بامداد و هميشه اثر .مهاجراني، يك هفته با اخوان اثر مهدي خوان لنگرودي، انگشت و ماه اثر ع

 ...آيد سركيسيان و
2. Ortony, Andrew (1997).Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge 
University press. 

 .قالب و متن درون آن مربوط به مقالة پيش روست. 3
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نمونه : استعارة مجرا«جهت آشنايي بيشتر با استعارة مجرا مراجعه شود به مقالة مايكل ردي با عنوان . 4
مبناي تفكّر و زيبايي : استعاره«ترجمه شده در كتاب » ربارة زبانمغايرت زمان ما د اي از چهارچوب

 .»آفريني
5. Lee,David(2001).Cognitive Linguistics, Oxford, Oxford University press    
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