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 چکیده

درک ید    «اسدتعاره » ،شدناختی . از دیددگاه  پردازند یم یذهن های یتفعال یتماه یبرررس به یشناخت علوم
و فیزی  بددن   از اعضا ، استفادهشناختی یشناس زباندر مفهومی دیگر است.  ۀحوزمفهومی بر اساس  ۀحوز

بده   ،پدژوه  . در اید   فرهنگی مفاهیم روزمره بسیار مورد توجه اسدت  یپرداز مفهومبه عنوان منبعی برای 
 .است شدهشناختی پرداخته  یشناس زبان در چارچوبدر غزلیات حافظ « چشم»عضو  های یساز مفهومبررسی 

، از کدام مفداهیم  در غزلیات حافظ« چشم» یساز مفهومدر د 1: است در پی دستیابی به دو پاسخ  ای  تحقیق
، ترکید  و  سازی یچیدهپگسترش،  ۀکدام ی  از ابزارهای شناختی چهارگان د2 است؟ کم  گرفته شده مبدأ

اسدتعارات مبتندی بدر    آفرین  در کاربرد بیشتری  ،شوند یمپرس  که باعث تمایز زبان شعر از زبان روزمره 
عدی  ابه صورت مفهومی انتز «چشم»در بیشتر استعارات، ای  پژوه ،  های تهیاف. بر اساس اند داشته «چشم»
چشم از مفداهیمی همچدون انسدان،     ،؛ به عبارتیاست شده یساز مفهوم تری ینیعمفاهیم  بامقصد  ۀحوزدر 

 مبدداء  حدوزۀ چشدم در   یساز مفهومبیشتری   همچنی ،است.  گرفته بهره مبدأ حوزۀظرف و شیء به عنوان 
گفت که سدازوکار   توان یمچهارگانه نیز شناختی سازوکارهای انواع کاربرد  باب در. خورد یمم ظرف به چش

 .است دادهچشم در اشعار حافظ به خود اختصاص  یساز مفهومکاربرد را در  بیشتری  «ترکی »
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 مقدمه. 1
موضدوعی زینتدی و مربدوه بده ب د        (Metaphor) ن کالسدی ، اسدتعاره  ز دیدگاه ادیبدا ا

خدود و بدرای بیدان    ی  یا چند واژه خارج از معنای معمول  ،غیرعادی زبان است که در آن
یعنی صدنعتی   است؛ پذیر ی تفک. در ای  دیدگاه، استعاره از زبان رود یمکار  معنایی مشابه به

 ،هاوکسر.ک؛ )وارد زبان کرد  اندیشیده  ی پ ازژه و ات ویتأثیربرای حصول  توان یماست که 

1380 :135.) 
 هدای  یدت فعال یتماه یبرررس به مش ص طور به (Cognitive sciences) یشناخت علوم

 را هدا  یدت فعال ید  ا کده  پردازد یم یندهاییفرا و یبند مقوله ،یبند طبقه، تفکر مانند ،یذهن
 و یبندد  مقوله در یادی بن یعنصر استعاره دمعتقدن یشناخت شناسان یمعن .سازند یم ممک 
استعاره  ،یکردرو ی ا در ،ی بنابرااست.  یشیدناند یندفرا در یزن و خارج جهان انسان از درک
تصدورات   قالد   در یانتزاعد  مفهدوم  ید   یانب و فهم گونه هر به و یابد یم ی نو یمفهوم
 .(Lakoff, 1993: 248) شود یماطالق  تر ملموس

و  روندد  یمد بده شدمار    هدا  اسدتنباه و  ها یبند مقولهاز  بسیاری ۀیپا ها استعارهاز آنجا که 
 ۀینزمبه  ای ینهزماستعاری از  یها انطباقویژه مفاهیم انتزاعی از طریق  بسیاری از مفاهیم، به

 تدأثیر کده دخالدت و    امروزه عقیده بر اید  اسدت   و نیز از آنجا که شوند یم یبند دستهدیگر 
 ید  ااز  .نیست دادنی وضوح تش یص ماعی در ادبیات و زبان روزمره بهجتساخت فرهنگی و ا

و  است بودهمتون ادبی قابل توجه نیز در زبان و  هاتأثیرامکان کشف ای   نظراستعاره از  ،رو 
یکی از عناصدر مهدم    ۀمثابماهیت معنا و زبان و نیز طرح استعاره به  باببررسی استعاره در 

 توجه است.زبان ادبی بسیار درخور 
 پژوه  ۀیشینپ. 2
و اسدت. شدریفیان    شدده انجام بدن در زبان فارسی چند پژوه   اعضای یساز مفهومربارۀ د

. بدر  اندد  پرداختده  یا محداوره در زبان فارسدی   «دل» یساز مفهوم( به بررسی 1390)اردبیلی 
و  ها ارهطرحوزیادی از  به عنوان عضوی از بدن برای تعداد نسبتاً «دل» ،پژوه ای  اساس 
بنیادی مفهومی است  زبانان یفارسو برای  کند یممفهومی ایجاد  ای یهپافرهنگی  یها مقوله

زبانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنندد. قدادری و    یها تجربه ،تا از طریق آن
 . بدر اند پرداختهسعدی  بوستاندر  «دل» یها استعاره( به تحلیل شناختی برخی 1392توانگر )
مفهدومی   یهدا  حدوزه عناصدری از   یسداز  مفهدوم بده   «دل»تحقیق، انددام   های یافتهاساس 

 ۀیند زمدر  همچندی ، . پردازد یمطبیعت و ماده  فرهنگی، یها ارزشاحساسات، قوای ذهنی، 
، زبدان  یفارسد شدناختی در اشدعار شداعران     ۀخالقیت شاعرانه و کداربرد ابزارهدای چهارگاند   
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عشدق بررسدی    یسداز  مفهومشعری حافظ را در  های یتخالق (1392پورابراهیم و غیاثیان )
عشق در زبان حافظ از مفاهیم آت ، سفر، مستی  ،ای  پژوه  های یافته. بر اساس اند کرده

و  «ترکید  ». از میان چهار شاخص شناختی نیدز  گیرد یمکم   مبدأ ۀو غیره به عنوان حوز
( در پژوهشدی  1392. قدادری ) ددارکداربرد را   ی ترکم «پرس »بیشتری  و  «سازی یچیدهپ»
چهارگانده   یهدا  شداخص سعدی به بررسی  بوستاندل، جگر و چشم در  یساز مفهوم بارۀدر

و کمتر از بیشتر از ابزار ترکی   ها استعاره، سعدی در آفرین  ها یافتهاست. بر اساس  پرداخته
 است. ابزار پرس  بهره گرفته

 مبانی نظری. 3
و اشعار سدب    یادباست و اغل  در متون  یادب یعصنا ی تر مهمز ا یکیاستعاره  ،یاتادبدر 
کده   یابد یمتحقق  یطیشراتشبیه است و در  ینوعاستعاره در واقع، . شود یممت   یچیدگیپ

 ،)سدعید شبه حذف شدوند   و وجه یهتشب، ادات مشبهکار رود و  به به تنها مشبهٌ یهیتشب ۀاز جمل

یکی نگدرش کالسدی  و    :سبت به استعاره وجود دارددو نگرش ن ،در مجموع (.302: م.1997
، استعاره محدود به زبدان ادب اسدت. نگدرش    ی کالس. در نگرش ی رمانتنگرش  یگرید

اسدتعاره   ،نگدرش  ی ا. در گردد یمباز یالدیم 19و  18استعاره به قرون  یبررسدر  ی رمانت
. در آیدد  یمد به حساب  جهان خارج یبرا یشهاندزبان و  ۀالزمو  یستنمحدود به زبان ادب 

 (.368: 1387، یصفور.ک؛ )زبان خودکار و ادب مطرح نیست  یانم یزیتما ،یجهنت

 و یدندکشد  چدال   به استعاره را ی کالس نگاه( Lakoff & Johnson)جانسون  و یکافل
 از و روزمدره  یزندگسراسر  بلکه ،شود نمی محدود زبان حوزۀ به تنها استعاره که کردند ادعا
 کهما  انۀروز یمفهومنظام  که یطور به است، گرفته بر در یزن را عمل و یشهاندۀ زحو جمله

 نه ها استعاره ،از ای  منظر دارد. یاستعار یتیماه اساساً ،کنیم یم عمل و فکر ،آن اساس بر

 نسبت ما انتظارات و توقعات توانند یم بلکه ،دهند یم شکل را یزندگ به ما یکنون نگاه تنها

 دیددگاه  ،(Yu) یدو  ۀیدعقبه  .(Lakoff & Johnson, 1980: 3-5) کنند یی تع را یندهآ یزندگ به
گوناگونی است که با یکدیگر  یها فهؤلمپیچیده است که متضم   ای یهنظر شناختی استعاره،

 مقصدد  حدوزۀ و  (Source domain) مبددأ  حدوزۀ از:  عبارتندد  هدا  لفده ؤمای   .ندهست تعاملدر 
(Target domain)، فرهنگدی  یها الگوو  ها ی تگیآم ،، الزاماتها نگاشت ان تجربیبنی (Yu, 

2009: 30). 
اسدتعاره درک ید     ،(Cognitive semantics) شناختی شناسی یمعناز دیدگاه  ،در مجموع

بیدان کدرد:    توان یم دیگر است. ای  تعریف را چنی مفهومی  حوزۀمفهومی بر اساس  حوزۀ
مفهدومی شدامل دو    استعارۀهر  ،. بدی  ترتی «ب است مفهومی حوزۀمفهومی الف،  حوزۀ»
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مفهومی دیگر  حوزۀاستعاری از آن برای درک  یها عبارتکه  یا حوزهمفهومی است؛  حوزۀ
د مقصد  حدوزۀ  ،شدود  یمکه از ای  طریق درک  یا حوزهاست و  مبدأ حوزۀ ،شود یمده کشیبر

به  مبدأ حوزۀ «سفر»و  مقصد زۀحو، «زندگی»، «زندگی سفر است» استعارۀدر  ،ای است. بنابر
کدده در ، اینکده بایدد بدددان توجده داشدت     یا نکتدده (.4: م.2010 ،کدوچ  ر.ک؛ ) رود یمد شدمار  
به عنوان  تر ینیعمقصد و از مفهوم  حوزۀبه عنوان  تر یانتزاعمفهومی، از مفهوم  یها استعاره
 مفهدومی غالبداً   یاهد  اسدتعاره به همی  دلیل اسدت کده    و دقیقاً شود یماستفاده  مبدأ حوزۀ
 .شوند یمدیگر ترسیم  حوزۀهستند و عناصر از ی  حوزه به  سویه ی 

و  کنندد  یمد معندا را مسدتقل از طبیعدت و ادراک ذهندی تعریدف       گرا ینیتعرویکردهای 
بیولدوژیکی   هدای  یدت قابلیعنی با توجده بده    ،معنا را بر اساس تجسم گرا تجربهرویکردهای 

 تدری   ید  را. (Lakoff, 1987: 266) کنندد  یمد انسان تعریدف  جسمانی و اجتماعی  یها تجربه
از  مند نظام یها نگاشتمفهومی ای  است که مفاهیم انتزاعی از طریق  ۀاستعار ۀینظرادعای 
تعریدف   ،مقصد که انتزاعدی هسدتند   یها حوزهبه  (Bodily-based) بنیاد د بدن مبدأ یها حوزه
 .(Johnson & Rohrer, 2007: 37) شوند یم

و فیزید  بددن بده     ءاستفاده از اعضدا  (،Cognitive linguistics) شناختی یشناس زبان در
بر اید    روزمره بسیار مورد توجه است. یو فرهنگی مفاهیم یپرداز مفهومعنوان منبعی برای 

مفهومی بر بنیان بدن و فرهنگ اسدتوار اسدت.    یها استعارهتجربی  ۀیپادارد که  تأکیدنکته 
 ،بدی  ترتی  است. (Embodiment) مند بدنی بر آن است که ذه  انسان شناخت یشناس زبان
بددن و خصوصدیات محدی      هدای  یژگدی ومفهومی تا حد زیدادی برداشدتی از    یها نظامکه 

اهمیدت   بداب در  (Gibbs) گیدبس  .(Yu, 2009: 31) روندد  یمد فیزیکی و فرهنگی بده شدمار   
نه تنهدا بدر اسداس     بدنمند یها ستعارهاکه  سازد یمخاطرنشان  ها استعارهتجربی  های یانبن

، بلکه از تعامالت بددنی بده   شوند یمو در ذه  افراد بازنمایی  است فیزی  بدن شکل گرفته
 همچندی ،  .(Gibbs, 1999: 155) شدوند  یمد و تا حد زیادی با فرهنگ تعریف  رسند یمظهور 
و محدی    گیدرد  یمد او قرار  مند بدنرفتار  تأثیربر آن است که درک ذهنی انسان تحت وی 

کده بددن از    افتدد  یمد شناخت هنگامی اتفداق   ،افزاید یماحساس شناخت انسان پیرامون بر 
اصطالحی برای ارتباه نیروی درونی  یمند بدن ،واقع فیزی  پیرامون خود استفاده کند و در

 .(Gibbs,  2005: 1) انسان با محی  است
 یشناسد  زبدان بدر مبندای    مسدتقیماً  (Cognitive poetics) شعرشناسی شدناختی  های یهپا

متفداوت نقدد ادبدی،     هدای  یرمجموعده زشناسی شناختی قرار دارد. در میدان   شناختی و روان
شعرشناسی  های یافتهمرتب  است. جایگاه  یشناس سب شعرشناسی شناختی بی  از همه با 
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هددف تحلیدل    ،بررسدی اسدت. از سدویی   شایسدتۀ   یشناسد  سدب   هدای  یبررسد شناختی و 
از شدعر و   یا ویدژه ی شناختی ای  است که مش ص کند خواننده چگونه بده درک  شعرشناس
 (.24د18: 1393 ،ول استاکر.ک؛ )است  ۀ آن دست یافتهتفسیر اولی

 سددازی یچیدددهپ ،(Extending) گسددترش شددناختیبدده چهددار سددازوکار  لیکدداف و ترنددر
(Elaboration) ترکی ، (Combining)  و پرس (Questioning)  ۀیدد عق. بده  اندد  تهداشاشاره 

، سدازوکارها متعدارف، بدا کداربرد اید       ابزارهدای شداعرانه ضدم  اسدتفاده از     ۀآنان اندیشد 
 ,Lakoff & Turner) دهد یممتعارف روزمره قرار  های یشهاندمفهومی را فراتر از  یها استعاره

هدره  شعری از همان راهکارهدا و سدازوکارهای شدناختی ب    استعارۀ، دیگر بیانبه  .(67 :1989
شدعری را از   ۀو آنچده اسدتعار   شدود  یمد رای  روزمره نیز اسدتفاده   یها استعارهکه در  برد یم

 .(53Kövecses :2010 ,)فوق است  ۀ، کاربرد ابزارهای چهارگانسازد یممتعارف متمایز  استعارۀ

؛ بده  اسدت  مبددأ  حوزۀ درابزار مفهومی گسترش عبارت از معرفی ی  عنصر مفهومی جدید 
مفهومی متعارف با ابزار زبانی نو به صدورت ید     استعارۀدر ای  سازوکار، ی   دیگر،س   

 حدوزۀ ی  عنصدر موجدود در    ،سازی یچیدهپ. در سازوکار شود یمعبارت استعاری بدیع بیان 
. در اید   شدود  یمد پیچیده  ،یا به عبارتیو  یابد یمنامتعارف شرح و تفصیل  ای یوهشبه  مبدأ

بلکه عناصدری کده از قبدل موجدود      ،شود ینمافزوده  مبدأ وزۀحعنصر جدیدی به  ،سازوکار
، شاعر مناس  بودن . در سازوکار پرس شوند یمجدید و غیرمتعارف بیان  ای یوهشبه  ،بودند
 :Lakoff & Turner, 1989) سازد یممفهومی رای  و روزمره را مطرح  یها استعارهمدی و کارآ

69-67، 53-, 2010: 52Kövecses.) سدازوکار   ی منددتر  قددرت رکی  که از آن به عنوان ابزار ت
که شاعر از دو یدا چندد   وزمره یاد شده، عبارت است از اینبرای فراتر رفت  از نظام مفهومی ر

مقصد هستند، همزمدان بدرای توصدیف حدوزه      حوزۀی   ۀکنند یفتوصمتعارف که  ۀاستعار
 (.Lakoff & Turner, 1989: 67-69) کند یماستفاده 

 آن های یساز مفهوم چشم و. 4
 «چشم» ۀواژ .: ذیل واژه(1375 )معی ،« چشم: دیده، عضو اصلی حس باصره در انسان و حیوان»

*، مشتق از ایرانی باستان čašmمیانهۀ فارسی واژدر فارسی مشتق است از 
čašman-  )چشم( 

*و اروپایی که از صورت هند
k

u
ek-s-men-  «ۀیشراز « چشم، دیده*

k
u
ek-s-  «  شددن،  ظداهر

 (.Pokorny, 1994: 638) است شدهگرفته « آشکار شدن، دیدن، نگریست 

و  رود یمد به شمار  گانه پن بدن و حواس  یها اندام ی تر مهمبدیهی است چشم یکی از 
 هایی یآگاه بیشتر از اهمیت بسزایی برخوردار است و تقریباً ،در فرایند ارتباه با جهان خارج

 .شود یمبینایی حاصل  ۀچشم و قو ۀواسطبا  ،آورد یمست د باب جهان به انسان در که
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 مبتنی برکه در ادبیات و نیز در گفتار محاوره در زبان فارسی  هایی یساز مفهومبا نگاهی به 
 «چشدم »کده پدس از قلد  یدا دل،      آیدد  یبرم، چنی  است اعضای بدن انسان صورت گرفته

که  شاید بدی  سب  .است دادهصاص د اخترا به خو ها یساز مفهومعضوی است که بیشتری  
عضو بدن و نیز مفیدتری  ابزار حسدی   ی تر مرتب ای  عضو در درک احساسات پس از قل  

در غزلیدات حدافظ    هدا  یسداز  مفهومبه بررسی ای   ،در ای  ب   برای درک واقعیات است.
 .پردازیم یم

 چشم و انسان .1د4
 ب شی یتش صاستفاده از سازوکار شناختی  ،بدن یاعضا یساز مفهومپرکاربرد  های یوهشاز 
 توان یم ب شی یتش صبا استفاده از  ،دیگربیان ( است؛ به Personification) جاندارپندارییا 

 ۀمثابد که از آن به  ب شی یتش صدر  ی  هویت انسانی تجسم کرد. ۀمثابعضو بدن را به 
، موجدودی  شدود  یمد ( یاد Ontological) شناختی یهستوجودی یا  یها استعارهبارزتری  نوع 
و  هدا  یژگدی وو  شدود  یمد همچدون انسدان در نظدر گرفتده      ،ومی انتزاعدی هغیرانسانی یا مف

 ،شدناختی  شناسان زبان یدۀعق. به یابند یمغیرانسانی انتقال  های یدهپدانسانی به  های یتفعال
 هدای  دهید پد بدارۀ از تجربیات را در یا گسترده یگون گونه توان یم ب شی یتش صاز رهگذر 

 ,Lakoff & Johnson)انسانی درک کرد  های یتفعالو  ها یژگیو، ها یزهانگغیرانسانی برحس  

 .(39Kövecses :2010 ,و  32 :1980
 عدام  د سدطح  ۀبدا توجده بده اسدتعار     تدوان  یمرا  ب شی یتش صآن است که  لیکاف بر

(Generic- Level)  مدر  بده    ها آنر توجیه کرد. وی به اشعاری که د ،رویداد کن  استکه
د و عنوان کن است، اشاره می تجسم یافته« گریرانو»و « دروگر»، «ران کالسکه»، «راننده»صورت 

 گرکنشکه  شود یمرویدادی همچون مر  برحس  کنشی درک  ،ای  موارد که در نماید یم
مدر   » اسدتعارۀ گدرفت    با در نظر . اوشود یمش صیت  صاح است که  گرکنشو ای   دارد
که اگر ای  رویداد را به صدورت   و عقیده دارد گیرد یمت  را رویداد در نظر ، رف«د استرویدا

، «رانندده »همچون  هایی یتش ص توانیم یم گاهآنسببی درک کنیم،  گرکنشکنشی از سوی 
 .(Lakoff, 1993: 229)را نیز توجیه نماییم « گر یرانو» و« دروگر»، «ران کالسکه»

کده شداعر از سدازوکار     دهدد  یمد خدوبی نشدان    فظ بده در غزلیدات حدا  « چشدم »بررسی 
 «چشم انسدان اسدت  » استعارۀو  است چشم بسیار بهره برده یساز مفهومدر  ب شی یتش ص
 گر جلوهدر ابیات وی بسیار پررنگ  ،شکل گرفته «عضو بدن، انسان است» ۀاستعار ۀیپاکه بر 
ی  انسدان   مثابۀبه  سان،اناعضای بدن عضوی از  چشم به عنوان ،دیگربیان به  ؛است شده
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سطح معنایی، چشم  ی تر مش صدر  ،ای  موارد ۀهمدر  ،رو  ی او از  است شده یساز مفهوم
 .شود یمل در نظر گرفته کُجای  به به عنوان مجاز جزء

 کشدد  یمد که ما را  از چشم خود بپرس که» .1
 

 «سدتاره نیسدت   رمجُد  جانا گناه طالع و 
 (.51: 1367ازی، )حافظ شیر                   

 .گیرد یم ال قراراست و مورد سؤ شده یساز مفهومبه صورت انسان  چشممصرع ن ست، در 
بددی  ترتید  کده شداعر      ؛شدود  یمد دیدده  در بیدت  سازوکار شناختی پرس  نیز  همچنی ،
را  هدا  آن را بده چدال  کشدیده،   « سدتاره مجدرم اسدت   »و  «طالع گناهکار است» یها استعاره
 .کند یمرا بیان  «چشم قاتل است» استعارۀ ،ها آنو به جای  نددا یمناکارآمد 

 از سددپر جددان گذرانددد  نگ چشددم تددو خددد  » .2
 

 «یکمددان سدد تبیمددار کدده دیدسددت بدددی      
 .(337: 1367حافظ شیرازی، )                         

مصدرع ن سدت،   شاعر در  اختصاص دارد.« چشم»به توصیف استعاری  ،لبیت فوق در کُ
کار رفته که  ه بهنیز دو استعارمصرع دوم در است.  کار برده را به« چشم تیرانداز است» استعارۀ
 ،. بددی  ترتید   «اسدت  کمدان  سد ت چشدم  »و  «چشم بیمار است»چشم هستند:  ساز مفهوم
کده  شدده  به چال  کشدیده   «است کمان س تچشم » استعارۀبا  «چشم بیمار است» استعارۀ

چشم  یساز مفهومکه برای  یا استعارههر سه  .دهد یمان را در بیت نشکاربست ابزار پرس  
 .روند یمبه شمار  «چشم انسان است» استعارۀیرز ،اند رفتهکار  به
  بیدنم  یمد سدو کده    چشمت جان نشاید برد کز هدر  زِ» .3

 

 «کردسددت و تیددر اندددر کمددان دارد  ی ا گوشددهکمددی  از  
 (.81: 1367حافظ شیرازی، )                      

 اسدتعارۀ یرزاستفاده کرده کده   «چشم تیرانداز/ قاتل است» استعارۀشاعر از  ،بیت فوق در
و جزئیدات آن   شدرح  مبددأ  حدوزۀ . در مصدرع دوم نیدز   رود یمبه شمار  «چشم انسان است»
 مواجه هستیم. سازی یچیدهپبا سازوکار  ،رو  ی ااز  .است شدهبیان تفصیل  به

در  توان یم فراوان را «چشم انسان است»م تلف  های یراستعارهز ،چنان که گفته شدهم
 گرکنشد انسدان بده صدورت     مثابدۀ موارد به اغل  که چشم در  غزلیات حافظ بازیافت؛ چنان

(Agent) در بسیاری از ای  عضو بدن  همچنی ،. شود یمانسانی  های یتفعالو صاح   ،ظاهر
، خدونریز،  گرفسدون ا، جدادوگر،  کدار یبفرش صدیتی و صدفاتی همچدون     هدای  یژگیو ،ابیات

، بده خدود   انسدان هسدتند   م مدور و غیدره را کده همگدی م دتص      رنیرنگ، مست، بیمار،پُ
 است. گرفته
 ساقی است: ،چشم 
 ی به می دواران ر به مستان داد و چشمت مَلبت شکّ» .4

 

 «نده بدا ایدنم    ،نده بدا آندم    ،منم کز غایت حرمدان  
 .(244: 1367، شیرازی )حافظ                       



 در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی« چشم»های  یساز مفهومبررسی  /122

 آورد یمایمان  ،چشم: 
 تددو ایمددان آورد بدده اقبددالدیددده نادیددده » .5

 

 « ارزاندددی ی  لطدددف خددددابددده چندددمرحبدددا ای  
 .(333: 1367حافظ شیرازی، )                    

 ساحر است ،چشم: 
 بهدددددر دلربدددددایی  چشدددددم تدددددو زِ » 6

 

 «در کدددددردن سدددددحر ذوفندددددون بددددداد 
 .(73: 1367حافظ شیرازی، )                        

  میرد یمچشم: 
 شوق تو نهد سر به لحد چشمم آن دم که زِ» .7
 

 «م صددبح قیامددت نگددران خواهددد بددود     تددا دَ  
 .(139: 1367حافظ شیرازی، )                   

  راز است: ۀکنند فاشچشم 
 سدودای تدو در سدینه بمانددی پنهدان      رِسَ» .8
 

 «چشدددم تدددردام  اگدددر فددداش نکدددردی رازم   
 .(230: 1367حافظ شیرازی، )                    

بهدره گدرفت  از    ،یا به عبارتی ،عضو چشم به صورت انسان های یساز مفهومز بررسی ا
 زباندان  یفارسد  ۀروزاند و نیدز گفتدار    شعردر زبان چشم  یساز مفهومانسان برای  مبداء حوزۀ
 یها عبارتو در  است شعر و ادبزبان بیشتر خاص  یساز مفهومکه ای  نوع  آید یبرمچنی  

، «خنددن  یمد دارن  شاچشدم »تنهدا در مدوارد محددودی همچدون      ،استعاری متعارف روزانه
کداربرد  از ای  دسدت   ییها عبارتو « گ  ینمچشمات دروغ »و یا « زن  یمحرف  شاچشم»

 دارد.
 چشم و ظرف .2د4
و آن  است ه( پرداختConduit metaphor) «مجرا استعارۀ»بار به معرفی  ن ستی  (Reddy)دی رِ

 ،نمایدد  یمدی عنوان اساس آنچه رِ است. بر ۀ ارتباه دانستهینزمواژگانی در  حوزۀرا زیربنای 
؛ پدردازد  یمبر اساس مفاهیم ظرف و مظروف  یساز مفهومبه طور خاص به  «مجرا استعارۀ»

ظر همچون ظرف در ن ،روند یمکار  ان آن بهکه برای بی ییها واژهنیز بدی  ترتی  که پیام و 
 ،مدایر  یند )بده نقدل از:    پرداخت ها آن  ۀمطالعباید به  ،ها آنکه برای کشف رمز  شوند یمگرفته 

1390 :267.) 

به  .دهند یمجای  شناختی یهست یها استعارهظرف را در شمار  استعارۀ لیکاف و جانسون
 بیروندی.  د ا گنجای  محددود و جهدت دروندی   ظرفی است ب ها انسانهر ی  از  ،آنان ۀیدعق

، اند شدهبدن خود را به دیگر اشیای فیزیکی که با سطح محدود  رونیبی د انسان جهت درونی
بیروندی   د فضای درونی که گیرد یمدر نظر  ییها ظرف مثابۀرا به  ءایو ای  اش دهد یمنسبت 
حرکت  ،در واقع ،رکت از ی  اتاق به اتاق دیگرحظرف هستند و  «خانه»و  «اتاق»مثالً ند؛ دار
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 یهدا  استعاره کوچ  .(Lakoff & Johnson, 1980: 25-29) دیگر است یظرف به ظرف از ی 
فضایی بداز در   چون)هم نشده یبند صورتفیزیکی  اشیای مشتمل بر ،مبدأ حوزۀدر ظرف را 
نیدز  و  دیدداری(  های ینهزمنواحی خشکی و  همچون) ، سطوح فیزیکی و غیرفیزیکیجنگل(
 .(39Kövecses :2010 ,) شمرد یبرممقصد  حوزۀدر  ها حالت

شده  یساز مفهوم (دار حجممکانی یا )ظرف  مثابۀبه  «چشم» ،حافظ های یتبدر بسیاری از 
 استعارۀبا  ،ها یتبدر ای   ،رو  ی اخود جای دهد. از  گوناگونی را در یها مظروف تواند یمکه 
و آن  «است عضو بدن، ظرف» استعارۀاز  است رفتهیم که برگهست مواجه «ظرف است ،چشم»

 .رود یمبه شمار  «ظرف است ،انسان» استعارۀیرزنیز 
 صبا به چشم مد  اندداخت خداکی از کدوی     » .9
 

 «آیددددد ینمددددم در نظددددر اَ یزندددددگکدددده آب  
 .(160: 1367، شیرازی )حافظ                     

 دوست توتیاسدت  رِهر کس که گفت خاک دَ» .10
 

 «گددو ایدد  سدد   معایندده در چشددم مددا بگددو      
 .(287: 1367حافظ شیرازی، )                     

 و نیدز  (9 )بیت درون آن خاک ری ت توان یمظرفی است که  «چشم»فوق،  های یتبدر 
 ۀاضداف حدروف   ،ها یتبای  در  .(10)بیت ر شود با مظروف س   پُ تواند یمظرفی است که 

اید    شدگی یمکانبودن یا ویژگی ظرف ، اند گرفتهقرار « چشم» واژۀکه پی  از  «در» و «به»
 .دهند یمنشان  خوبی بهرا  عضو
 چشم و ظرف عشق .1د2د4
چدون   یبرای بیان احساسات م تلفد  ها آنرای  اعضای بدن، استفاده از  های یساز مفهوماز 

م، مهربانی، ب ش ، غم و شادی و دیگدر مدوارد اسدت. در زبدان فارسدی      ر، ترحّعشق، تنفّ
از عضو دل یا قلد  و نیدز    غالباً دست  ی ااز  ییها استعارهان برای بی ،ها زبانهمچون دیگر 

 .شود یمگرفته  بهرهچشم 
کده   دهدد  یمد نشدان   خدوبی  بده در زبان فارسی  «چشم»بررسی استعارات مبتنی بر عضو 

و در  شوند یمساخته  «چشم»مربوه به احساسات با کم  عضو  های یساز مفهومبسیاری از 
بیدان   شدریفیان . شدود  یمد به عشق مربدوه   ها یساز مفهومری  یکی از پرکاربردت ،ای  میان

 ؛ندهسدت  همدراه  «عشق است ،چشم» استعارۀبا  احساسات عمدتاً ،که در زبان فارسی دارد یم
 ؛شدود  یمد  یسداز  مفهدوم فرد  «چشم» مثابۀعشق به  ،«پسرم )نور( چشم منه» ۀجملمثالً در 

ندور چشدم    مثابۀچشم یکی است یا به  بدی  معنی که کسی را آن اندازه دوست داریم که با
 .(Sharifian, 2011: 182) است
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. حدافظ بارهدا از عبدارت    شود یماز ای  دست در ابیات حافظ نیز دیده  هایی یساز مفهوم
 است: و یا عزیزتری  فرد استفاده کرده برای اشاره به معشوق« نور دیده»استعاری 

 ی  حدرف صدوفیانه بگدویم اجازتسدت    » .11
 

 «ه از جنددگ و داوریصددلح بِدد  !دیددده ای نددور 
 .(315: 1367، شیرازی )حافظ                            

 از چشدم دلفریبدت   ،تا کی کشم عتابدت » .12
 

 «، ای یدددار برگزیدددده! ی کددد  ا کرشدددمهروزی  
  .(295: 1367حافظ شیرازی، )                      

 ،«چشدم »یا  «دل» یژهو به ،اعضای بدن بسیار پرکاربرد های یساز مفهومافزون بر ای ، از 
 گونده   ید  اظرفی برای احساسات م تلدف از جملده عشدق اسدت. در      مثابۀها به  کاربرد آن
کده   هسدتیم  رو روبده  «چشدم ظدرف عشدق اسدت    دل/ » اسدتعارۀ بدا   ،اسدتعاری  یها عبارت
 ،انانسد »از اسدت   برگرفتهو آن نیز  «عضو بدن، ظرف احساس است» استعارۀاز  است رفتهبرگ

 .«تظرف احساس اس
در غزلیات  ،هستنداستعاری مربوه به عشق که مبتنی بر عضو چشم  یها عبارتبررسی 
که حافظ از ویژگی ظرف بودن چشم برای بیان احساس عشدق بسدیار    دهد یمحافظ نشان 

چشم در ای  ابیات یا به طور عام ظرفی برای حضور معشوق  ،بدی  ترتی  ؛است گرفتهبهره 
 / وطد .... چشدم خانده  » اسدتعارۀ صراحت از  و یا برای بیان ای  مفهوم به است دهش برشمرده
ظرفدی بدرای حضدور خیدال معشدوق      چشدم بده صدورت    و یدا   شدود  میبهره گرفته  «است
ای  موارد، عشدق بده صدورت داشدت  جایگداهی در چشدم        ۀهمدر  .است شده یساز مفهوم
 .شود یم یساز مفهوم
 و دل وابدددر کمددداناز چشددم آن   شدددد یمدد » .13

 

 «پدددی کدددرد یمدددو گدددم  رفدددت یمددد  یَاز پِددد 
 .(611: 1363، حافظ شیرازی)                         

ظدرف عشدق    ،چشم»: است شدهجایگاه یار در نظر گرفته ظرف یا  «چشم» ،در بیت فوق
 است. بودهعزیز است که جایگاه  در چشمان شاعر  آن اندازهیار  و« است
 لدیک   ام افتداده خدراب  م  از چشم تدو ای سداقی   » .14

 

 «هددزارش مرحبددا گفتددیم   ،بالیددی کددز حبیدد  آیددد    
 .(255: 1367 ،حافظ شیرازی)                            

و  شدد  یمچشم  جایگاه شاعر محسوب  ،روزگاری که عشق شاعر در دل معشوق بوده
 ت.اس سبت به شاعر، وی از ای  مکان فروافتادهبا از بی  رفت  عشق معشوق ن آنگاه
 (/ وط ...چشم و ظرف اقامت معشوق )خانه .1د1د2د4

چشدم دیدده    شددگی  یمکدان ویژگی ظرف بودن یدا   ها آنکه در  هایی یپرداز مفهوماز دیگر 
از  هدایی  یسداز  مفهوماست. عزیزتری  فرد  ۀخانای  عضو به صورت  یپرداز مفهوم، شود یم

در گفتدار   مدثالً  ؛رود یمد کدار   بده  نیز زبانان یفارس ۀروزمراستعاری  یها عبارتای  دست در 
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از  اسدت  رفتده برگ« خونده داری  چشدمم تدوی  »عبارت متعارفی همچدون   ،فارسی یا محاوره
ظدرف   ،چشم» استعارۀاز  است رفتهبرگخود نیز که  «است عزیزتری  فرد ۀخانچشم » استعارۀ

 .«عشق است
و  است کار رفته ت بهصراح به« استیار  وط ...خانه/  ،چشم» استعارۀدر غزلیات حافظ نیز 

 .است شدهبرای حضور یار ترسیم  گاه اقامتچشم به صورت ظرفی در هیئت خانه، وط  و 
 ولی چه سود ،صح  سرای دیده بشستم» .15
 

 «کدددای  گوشددده نیسدددت درخدددور خیدددل خیدددال تدددو  
 .(282: 1367 ،حافظ شیرازی)                              

ظرف یا جایگاهی برای حضور خیدال معشدوق    ،و در واقعخیال یار  ۀخانچشم  ،در بیت فوق
و شداعر   شدود  یمد ابزار شناختی پرسد  نیدز در بیدت دیدده      همچنی ،. است شدهبرشمرده 

 است. ای  خانه را درخور معشوق ندانسته رآمدی ای  استعاره را بیان کرده،ناکا
 حدافظ یدارب   ۀیدد دآنکه بودی وطدن   » .16
 

 «رسددان ازب بدده وطدد  غریبددی   بدده مددرادش زِ  
 .(266 :1367 ،حافظ شیرازی)                        

 تسددت ۀیانآشددرواق منظددر چشددم مدد  » .17
 

 «تسددت ۀ خانددم نمددا و فددرود آ کدده خاندده   رَکَدد 
 .(25 :1367 ،حافظ شیرازی)                         

 17 ۀمصرع اول بیت شمار .شود یمدیده  «وط  است ،چشم» استعارۀ ،16 ۀشمار در بیت
رواق » و دوم،« مردم ، رواق منظدر چشدم اسدت   »ن ست،  .است شدهاز دو استعاره تشکیل 

مردم  در اینجدا بده صدورت خانده یدا       ،بدی  ترتی  «.یار است ۀخان، / مردم منظر چشم
ظدرف   ،چشدم » استعارۀ ۀیپا بر. ای  استعاره نیز است شده یساز مفهومجایگاه اقامت معشوق 

و مردم  در ای  بیت اشاره به جایگاه مرکزی یا به عبارتی  ستا بنا نهاده شده «استعشق 
و با کاربسدت   است شدهافزوده  مبدأ حوزۀبه « مرکز»، عنصر رو  ی ااز  جایگاه دارد. ی تر مهم

در مصرع دوم، همی  استعاره بدار دیگدر تکدرار     همچنی ،هستیم.  رو روبهسازوکار گسترش 
 ۀ فوق دانست.شاعر بر کارآمدی استعاری از سوی تأکیدآن را  توان یمشده که 

 خیالظرف چشم و  .2د1د2د4
صورتی که در خواب بده نظدر آیدد؛    »است:  ای  معانی آمده به )به فتح خ(« خیال»عربی  واژۀ

 درفروزانفدر نیدز خیدال را     (.ذیدل واژه  :1363 ،)طبیبیان «وهم، پندار، گمان؛ شبح ش ص از دور
 نیدز  از دور نمودار گردد و حقیقت آن معلوم نباشدد، و  کهدانسته است مفهوم شبح و پیکری 

همانند صدورت اشدیاء در    ؛صورت چیز دیگری محسوس شود ۀصورت و پیکری که به وسیل
)با با خیال را  خرمشاهی خیال )با فتح خ(. (234دد 233: 1366)به نقل از: خرمشاهی،  نه و چشمیآی

 .(234: 1366خرمشاهی، ) است م یله و ت یل متفاوت دانستهعنای کسر خ( به م
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 «اندیشه تصور ذهنی، یاد و»به مفهوم  غالباً «خیال» ،زبانان یفارس ۀروزمر گفتارامروزه در 
افدزون بدر   است.  ی  واژه صورت پذیرفتهنوعی آمی تگی میان معانی ا و ظاهراً رود یمکار  به

چشدم  عضدو  است و بدا  با دل همراه غالباً خیال با اعضای بدن،  همراهیای ، امروزه از نظر 
اسدت کده چشدم در زبدان فارسدی، بدرخالف        آوردهشدریفیان  ، زمینهدر ای  کاربردی ندارد. 

همدراه   که با ذه  یا اندیشده نیست انگلیسی و چینی، به عنوان عضوی  همچون ییها زبان
ر.ک؛ ) همراه نیسدتند ه کردن با اندیشیدن رای  همانند دیدن و نگا های یافتدرو بیشتر  شود

 (.190 م.:2011 فیان،شری
چشدم جایگداهی   عضدو  ادب فارسی، در اشعار بسیاری از شاعران برخالف زبان محاوره، 

کده  نیدز  غزلیات حافظ در  استعاری یها عبارت در. است شدهخیال یار برشمرده حضور برای 
در اید    و رود یمد بده شدمار    مبددأ  حدوزۀ  ،ظرف ۀوار طرح ،چشم آورده شده خیال به همراه

چشدم بده   دیگدر،   ؛ بده سد    یمهست مواجه «ظرف خیال است ،چشم» استعارۀبا  ،اه عبارت
جدای   خدود در را یدار  شده که خیال  یساز مفهوم (دار حجمنی مکاسطح یا یا )ظرف صورت 
خدود  کده  شدکل گرفتده    «عضو بدن، ظرف اسدت » ۀاستعار ۀیپانیز بر  استعارهای   .است داده
 :رود یمبه شمار  «انسان ظرف است» استعارۀیرز

 گفدت  یمد چشدم مد  و    رفت خیال تدو زِ  یم» .18
 

 «!هیهددات از ایدد  گوشدده کدده معمددور نماندسددت  
 .(28: 1367، شیرازی )حافظ                             

از  .شود یمدیده  «چشم ظرف خیال است»و  «خیال انسان است» استعارۀدو  ،فوقدر بیت 
: خیال راه است شدهانسانی  های یتفعالصاح  و  یساز مفهومخیال به صورت انسان  ،سویی

در ای  هویت که روزی  است دار حجمچشم ظرفی  ی دیگر،سو. از گوید یمو س    رود یم
 سدازی  یچیدده پابزار  .است شده تبدیل به ویرانه اون جای گرفته بود و اکنون با بیرون رفت  آ

 است. دوم( ۀاستعار )در مبدأ ۀتفصیل حوز ،و مصرع دوم است رفته کار در بیت به
 خیال روی تو چون بگذرد بده گلشد  چشدم   » .19
 

 «دل از پدددی نظدددر آیدددد بددده سدددوی روزن چشدددم     
 .(233: 1367حافظ شیرازی، )                               

انسدان   ،خیال»: است خیال معشوق به صورت هویت انسانی مجسم شدهنیز در ای  بیت 
گلش  . دارد گلش روی سوی ای  و ای  هویت  «ستگلش  ا ،چشم» ،در عی  حال و «است

 ی دیگدر، سدو از . خود جدای دهدد  در  تواند یمکه خیال روی معشوق را طبیعی ظرفی است 
بهره چشم  یساز مفهومپیشی  برای  استعارۀدر کنار نیز  «روزن است ،چشم» استعارۀشاعر از 
 .کردمشاهده  وانت را در بیت مذکور میسازوکار ترکی   ،رو  ی ااز  است. برده
 خیال نق  تو در کارگداه دیدده کشدیدم   ». 20
 

 «بددده صدددورت تدددو نگددداری ندیددددم و نشدددنیدم 
 .(219: 1367حافظ شیرازی، )                         
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 استعارۀاز  است رفتهگبرکه  شود یمدیده  «استخیال  کارگاه ،چشم» استعارۀ ،در بیت فوق
. ویژگدی  است شدهپر  خیال روی معشوقوف مظربا چشم رف ظ و «استعشق  چشم ظرف»

 .است شده نشان داده« در» ۀاضافظرف بودن چشم با حرف 
 غمظرف چشم و  .2د2د4

، مسدتقیماً بدا   روندد  یمکار  بهغم و اندوه یا شادی و که برای بیان  ییها استعارهبدیهی است 
و ب  با شدادی  مرت یها استعاره و جانسون فاحساسات و عواطف انسان مربوه هستند. لیکا

 ،آندان  یددۀ عق. بده  اندد  کدرده  یبندد  دسته( Orientationalجهتی ) یها استعارهغم را در شمار 
پدایی ،   مانندد بداال/   ،فضدایی  های یریگ جهتاساس  جهتی عمدتاً مفاهیم را بر یها استعاره
 ید  ا ربد  هدا  یریگ جهتکارکرد استعاری ای  . کنند یم یدهسازماننزدی   /ورد جلو و عق /

و فضدایی اسدت و شدکل و عملکدرد جسدم وی بدا        مندد  مکدان ساس است که بدن انسان ا
 .(Lakoff & Johnson, 1980: 14) کارکردهای  در محی  بیرون سازگار است

 ها یساز مفهومکه بسیاری از ای   دهد یمزبان فارسی نشان غم در  یساز مفهومبررسی 
اسدتعاری متعدارفی    یهدا  عبارتدر  .دنهست مرتب  چشمیا  عضو دل یژهو به ،اعضای بدنبا 

جدونم بده لد     »، «داره بیدرون میداد   قلبم»، «ترکه یمدلم داره »، «هدل و دماغ ندار»همچون 
بده نظدر    .شدوند  یمد دیدده   خوبی به ها یساز مفهومای   «باره یم چشم غصه از » و «رسیده

ن، عضدو  احساسات و به طور اخص غم بر اسداس اعضدای بدد    های یساز مفهومدر  رسد یم
 چشم پس از قل  یا دل، بیشتری  عبارات استعاری را به خود اختصاص داده باشد.

چشدم  بدا عضدو    هدا  آنارتبداه  اسداس   که بردر اشعار حافظ غم  یها استعارهدر بررسی 
غم ن سدت   ،استعاری یها عبارتبسیاری از ای  در که  شود یم روش  ،اند شده یساز مفهوم

طبیعدی از جملده آب، رود، بداران، جدوی، چشدمه و غیدره        هدای  یدده پدبه صورت یکدی از  
 ۀپدیدد  ،غدم » اسدتعارۀ ن سدت بدا    ،رو  ی ااز . است شدهچشم مرتب   اب آنگاهو  ،یساز مفهوم

 سدازد  یمد با عضو چشم مش ص  ها آنارتباه ، یگرسوداز  مواجه خواهیم بود.« طبیعی است
بدی  معنی که چشم بده صدورت    ؛اند گرفتهظرف شکل  ۀوار طرحاساس  بر ها عبارتای  که 
 ،در مجموع ،. بدی  ترتی است شده یساز مفهومدرون ظرف و غم نیز به صورت مایع  ظرف
طبیعدی   ۀیدد پد ،غدم »خدواهیم بدود:    رو روبهاستعاره  سهبا استعاری  یها عبارت گونه  ی ادر 
 غدم  ظدرف  ،چشدم » اسدتعارۀ  .«غم مایع درون ظرف است»و  «است غم ظرف ،چشم» ،است

 اسدتعارۀ یرزکه خدود   شکل گرفته «استاحساس عضو بدن، ظرف » استعارۀ اساس بر «ستا
نیدز   «مایع درون ظرف است ،غم» استعارۀو  شود یممحسوب  «استاحساس ظرف  ،انسان»

 «.هستندمایع  ،اتاحساس» استعارۀاز  است رفتهبرگ
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 گرچدده صددد رودسددت در چشددمم مدددام ». 21
 

 «و بددددداغ کددددداران یددددداد بددددداد رود زندددددده 
 .(71: 1367، شیرازی )حافظ                             
 

 از دیدده دوصدد جدوی    ام بسدته  رهگدذرت  بر» 22
 

 «تدا بددو کده تددو چدون سددرو خرامدان بدده در آیددی     
 .(353: 1367حافظ شیرازی، )                         

 رواسدت  ،گر سرش  چو بداران چکدد  از دیده » 23
 

 «ر عمددرچددو بددرق بشددد روزگددا  کاندددر غمددت   
 (171: 1367حافظ شیرازی، )                          

 «جدوی اسدت  غدم،  » ،(21)بیدت   «رود است ،غم» یها استعاره ،فوق های یتبمصرع اول در 
 هدا  اسدتعاره اید    ،که گفته شدد  چنان. شود یمدیده  (23)بیت  «باران است ،غم»و  (22)بیت 

. روندد  یمد شدمار  بده   «اسدت  مدایع  ،غدم »و  «تطبیعی اس ، پدیدۀغم» استعارۀبرگرفته از دو 
و یا  (21)بیت  است در درون آن جای گرفتهغم که مایع  «ظرف غم است ،چشم» همچنی ،

 .(23و  22 های یتب) است شدهاز آن سرازیر 
 22 نظر بگیریم، در مواردی همانند بیت اگر برای ظرف دری در، مایر ین ۀگفتاساس  بر

کده احساسدات در    رسد یمو چنی  به نظر  شود یم یساز مفهومای  در به صورت باز  ،23 و
شدید باشدند، ظدرف    ، اگر احساساتدیگر س   به .ل بیرون ری ت  از ای  ظرف هستندحا

 شدوند  یمد ف سدرریز  ظراحساسات از  ،د داشت و از ای  روهآن جا ن وا برای گنجای  همۀ
 (.268: 1390 ،مایر ینر.ک؛ )

فشدار داخدل    ،احسداس » یرمجموعدۀ زرا  «رون ظرف اسدت مایع د ،غم» استعارۀ، کوچ 
ۀ قددرت  وار طدرح  ،احساسات باب که در دهد یم. وی چنی  توضیح شمرد یبرم «ظرف است

 اسدتعارۀ فشار درونی مسدتلزم دو   استعارۀفشار یافت.  تر خاص ۀدرگون توان یمعام را د  سطح
 ،سا. ظرف خاص احسد «درون ظرف است ۀماد ،ظرف هستند و احساس ،افراد»دیگر است: 

ۀ درون ظدرف  مداد گدرای    ،وی یدۀعقخاص، مایع یا گاز است. به  ۀمادبدن انسان است و 
 ید  امقاومت در برابر ای  فشار خواهد بود. از  رف و گرای  ظرف بهظ اعمال فشار بر برای

سرریز خواهد شد درون ظرف  ۀمادیا  ود؛حاصل ش تواند یمواکن  حاصل به دو صورت  ،رو 
 .(65Kövecses :2000 .) انفجار خواهد رسید ظرف به مرحلۀ و یا

صراحت  به «است ...دریا/ چشمه ،چشم» استعارۀ ،اشعار حافظبسیاری از در  ،افزون بر ای 
شد   ا چشم بر فراوانی واژۀطبیعی همراه با  های یدهپدکاربرد استعاری ای  است.  کار رفته به

چده در ادبیدات    ،در زبان فارسدی که  گفتنی است. دارد تأکیدمفهوم غم و غصه  و سرانجام،
طبیعی مرتب  با آن از جمله چشدمه،   های یدهپدکالسی  و چه در گفتار روزانه، دریا و دیگر 

اسدتعاری   یهدا  عبدارت . روندد  یمد غم به شمار  مبداء یها حوزهجوی، جویبار، رود و غیره از 
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 یۀپا بر« شه ینمشک  خش  ا ۀچشم»یا « زنه یمغم توی نگاه  موج »متعارفی همچون 
 اسدتعارۀ . ای  استعاره نیز تلفیقی اسدت از دو  اند شدهحاصل  «دریا/ چشمه است ،غم» استعارۀ

 «.غم مایع است»و  «طبیعی است ، پدیدۀغم»
 یدد تدو دریاسدت چدرا    ما چو بده امّ  دیدۀ» .24
 

 «لدد  دریددا نکنددی  گددذری بددر   تفددرجه بدد 
 .(340: 1367، شیرازی )حافظ                     

 شود یم کاربست سازوکار پرس  نیز دیده ،«دریا است ،چشم» استعارۀافزون بر  ،در ای  بیت
 است: سؤال برده درستی آن را زیر ر ای  استعاره را به چال  کشیده،و شاع
 چشم مرا ای گل خنددان دریداب   ۀچشم» .25
 

 «یدددد تدددو خدددوش آب رواندددی داردکددده بددده امّ 
 .(85: 1367حافظ شیرازی، )                             

 ابدزار تفصدیل و   همچندی ، . اسدت  رفتهکار  به« چشمه است ،چشم» استعارۀ ،در بیت فوق
 .شود یمدوم دیده  مصرعنیز در  مبدأ حوزۀ سازی یچیدهپ

از دریا، سدیالب، بداد و غیدره بدرای      ها آنکه در  ییها استعاره، اساس الگوی کوچ  بر
جای  «نیروی طبیعی است ،احساس» ۀدر زیرمجموع ،شود یمفاده احساسات است یساز مفهوم

 ،به عبدارتی ؛ گذارند یم تأثیرر اشیای فیزیکی ای  نیروهای طبیعی ب ،وی ۀیدعق. به گیرند یم
نیروهدای طبیعدی    تأثیراشیای فیزیکی دانست که تحت  توان یمدریا، سیالب، باد و غیره را 

 .(71Kövecses :2000 ,) گیرند یمقرار 
 یهدا  نمونهغم در زبان فارسی که  بارۀدیگری در یساز مفهومبه  اینجاضروری است در 

خون یکدی از   ،در زبان فارسی .اشاره نماییم ،شود یمبسیاری از آن در اشعار حافظ نیز یافت 
و گویای شدت غم و اندوه است. پیوند بی  خون و غدم   رود یمغم به شمار  مبداء یها حوزه

شکل گرفته  «خون است ،غم» استعارۀ ،رسی مستحکم است که از ای  رهگذرآن اندازه در فا
در . «مدایع اسدت   ،غدم » ،یا به طور اخدص  «مایع است ،احساس» استعارۀاز  است رفتهکه برگ
 همراهیعنی دل یا چشم  ،ای بدنیکی از اعض باغالباً  «خون است ،غم» استعارۀبیان  ،فارسی
و یدا  « یه چشمم خون بدود، یکدی اشد    »، «خورم یمخون دل »، «دلم خونه». جمالت است
 یهدا  عبدارت از  ییهدا  مثدال  ،زبانان یفارس یا محاورهدر گفتار « جاری بود چشم خون از »

 دیدده ن با عضو بددن  آغم به صورت خون و پیوند  یساز مفهوم ها آناستعاری است که در 
بسیاری از ابیات حدافظ   در (.رود ینم)بدیهی است در اینجا چشم ظرف غم به شمار  شود یم

 .شود یمنیز ای  پیوند با عضو چشم دیده 
 گریه مردم چشمم نشسته در خونسدت  زِ» .26
 

 «مردمدددان چونسدددت  حدددالببدددی  کددده در طلبدددت   
 .(38: 1367، شیرازی )حافظ                                    
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از  کنایده  ،  بیدت در اید  «مردم چشدم » رکی ت .شود یمچند استعاره دیده  ،مصرع اولدر 
عزیزتدری   » استعارۀآن را بیانگر  توان یم ،رو  ی ااز  است. ش ص تری  یتبااهمعزیزتری  و 

 «اسدت عزیدزان  ظدرف   ،چشدم » ۀکه بر اساس اسدتعار  دانست «مردم  چشم است ،ش ص
بده  « مرکدز »( عنصر ،17 ۀشماردر ای  عبارت استعاری نیز )همچون بیت . است رفتهشکل گ
کدار   در بیت بده « مردم  چشم، انسان است» استعارۀ همچنی ،. است شدهزوده اف مبدأ ۀحوز
گریده/  » اسدتعارۀ  از سدوی دیگدر،  . است شده یساز مفهومسان انسان  است و مردم  به رفته
افزون  .«خون است ،غم» استعارۀ از است رفتهگبرکه  شود یمدیده در بیت  «خون است ،اش 

ظرفدی  بده صدورت   و خدون   شدود  یمد در بیت دیده نیز  «ظرف است ،خون» استعارۀ ،ی ا رب
. شداعر بدا پدرداخت  تصدویر     است رفتهگجای  آن ر شده که مردم  چشم دریتصو دار حجم

تدری  شد ص در حجمدی از     تصویر کشیدن عزیزتری  و بااهمیدت  به عبارتی با به ،مردم 
 است. دت غم و اندوه را به تصویر کشیدهشخون، 
 گرچده نماندد   و گهدر دیده را دستگه درّ » .27
 

 «دب دددورد خدددونی و تددددبیر نثددداری بکنددد  
 .(127: 1367حافظ شیرازی، )                      

سان انسانی  و چشم به شود یمدیده  «انسان است ،چشم» شناختی یهست استعارۀ ،در بیت
تددبیر   ۀیشد اندو در  خورد یم، خون ارزشمندش را از دست داده های یهسرماتصویر شده که 

در ، سدوی دیگدر  از دانسدت.   مبدأ ۀحوز سازی یچیدهپو  تفصیل توان یممصرع دوم را . ستا
خدون،  » ،دیگدری و  «خون اسدت  ،غم»یکی  :شود یمدو استعاره دیده  «خون خوردن»عبارت 

 «اسدت  مداده  ،غدم » شناختی یهست ۀاستعار برگرفته از آن را توان یم که «خوردنی است ۀدما
 دانست.

 هادّ/ مچشم و شیء .3د4
، بیدان  کداربرد دارد اعضدای بددن انسدان     بداب  پرکاربردی که در های یساز مفهوماز دیگر 

نیز اعضای دل و چشم بی   یساز مفهوماست. در ای   هیا مادّ ها به شکل شیء استعاری آن
دل بده صدورت    ،«دلم شکسته»در عبارت استعاری  مثالً ؛ندهست یلدخاز دیگر اعضای بدن 

دل بده صدورت    ،«دلم رو بدردی ». یا در عبارت است ینه که شکستظریفی تجسم شد ءشی
استعاری بر  یها عبارتای   یا دزدیده شود. جا جابه تواند یمشده که کشیده تصویر به  ییئش

 .اند گرفتهشکل  «است ه/ مادّعضو بدن، شیء» استعارۀاساس 
 شدیء مفهوم که حافظ از  دهد یمچشم در غزلیات حافظ نشان  های یساز مفهومبررسی 
 شدناختی  یهسدت  استعارۀبا  ،بدی  ترتی  ؛است چشم بهره برده یساز مفهوم براینیز یا ماده 
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 ه/ مدادّ عضدو بددن، شدیء   » استعارۀیرزمواجه خواهیم بود که خود  «است ه/ مادّشیء ،چشم»
 :شود یمدر غزلیات حافظ دیده  یساز مفهومفراوانی از ای   یگون گونه. رود یمبه شمار  «است
 ر است:دَ ،چشم 
 چشددم رِدَ ام نهددادهبددر آسددتان امیدددت  » .28
 

 «!خدود فکنددی از نظدرم    ،که ی  نظر فکنی 
 .(227: 1367حافظ شیرازی، )                        

 آینه است: ،چشم 
 حیران م  هدزار افسدوس   ۀیددبدی  دو » .29
 

 «بیددنم ینمددکدده بددا دو آیندده رویدد  نهددان   
 .(246: 1367حافظ شیرازی، )                      

 شمع است: ،چشم 
 پس از چندی  شکیبایی شدبی یدارب تدوان دیددن    » .30
 

 «کددده شدددمع دیدددده افدددروزیم در محدددراب ابرویدددت   
 .(66 :1367حافظ شیرازی، )                                 

 است: خاتم ،چشم 
 عقیق شد اش  م  چده عجد    به رنگاگر » .31
 

 «هسددت همچددو عقیددق   تددول هددر خدداتم لعدد  کدده مُ 
 .(203: 1367حافظ شیرازی، )                               

 گلدان است: ،چشم 
 کجددا کددان شدداخ نددرگس بشددکفد  هددر» .32
 

 «گلرخددددان  دیددددده نرگسدددددان کننددددد  
 .(133: 1367حافظ شیرازی، )                       

 اسدتعارۀ  از اندد  برگرفتده  31د28 یها استعاره، شود یمفوق مالحظه  های یتبکه در  چنان
 ۀاسدتعار  اساس  بر که ای  ضم   32 بیت در کاررفته به استعاره .«است ه/ مادّشیء ،چشم»

 عبارتی به هست؛ نیز است ظرف چشم استعاره متضم  است، گرفته بنیان است شیء چشم
 . شود رپُ نرگس مظروف با تواندمی و است حجم دارای که است شیئ چشم

 یسداز  مفهدوم شیء در اشعار حافظ، به صورت پرکاربرد چشم  های یساز مفهوماز دیگر 
و نیز در متدون ادب فارسدی، چشدم و     در زبان محاورهبه صورت چراغ است.  ای  عضو بدن

کده   ؛ چندان اندد  داشدته مفهوم روشنایی و نور همواره ارتباه و پیوستگی تنگاتنگی با یکدیگر 
 ۀواژ ،در زبان فارسی ،ی ا ربدر خود نهفته دارد. افزون چشم مفهوم ضمنی روشنایی و نور را 

مفهوم روشدنایی و نمداد آن اسدت،     ۀدارند بر درکه « چراغ» ۀدر بسیاری موارد با واژ« چشم»
( دیدده  Collocation) یدی آ باهمنیز همواره ای   زبانان یفارس ۀهمنشی  است و در گفتار روزان

کنایه از معشوق، فرد  ،در فارسی« چشم و چراغ» ترکی «. پسرش چشم و چراغشه: »شود یم
، «چدراغ »و « چشدم » یهدا  واژهعزیز و کسی است که بسیار مورد عالقه است. از همنشدینی  

 است استعاری میان ای  دو مفهوم ایجاد و نوعی ارتباطی استعاری شکل گرفته نوعی نگاشتِ
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 استعارۀترکیبی از دو  ،عاره. ای  استاست شدهدر فارسی ساخته  «چراغ است ،چشم» استعارۀو 
به  ،. در ابیات حافظشود یممحسوب  «شیء است ،چشم»و  «منبع نور/ روشنایی است ،چشم»

چشم به صورت چراغ اشداره   یساز مفهومو هم « چراغ»و « چشم»هر دو مورد، هم همراهی 
 :است شده
 چددون تددویی نددرگس بدداغ نظددر ای چشددم و چددراغ». 33
 

 «داری یمددران گدد خسددته دلر چددرا بددر مدد   سَدد 
 .(314: 1367حافظ شیرازی، )                        

 هدم زندد  ه دو جهان را بد  گر باد فتنه هر» .34
 

 «مددا و چددراغ چشددم و ره انتظددار دوسددت     
 .(43 :1367حافظ شیرازی، )                         

 شدد  دوش وصددل تددو تددا سددحر ۀمددژدبدده بددوی » .35
 

 «چشددم بدداد نهددادم چددراغ روشدد    بدده راه 
 .(233: 1367حافظ شیرازی، )                       

  یجهنت .5
در اید    اید  عضدو بددن   در غزلیات حافظ بیانگر آن است که « چشم» یساز مفهومبررسی 
 یسداز  مفهدوم  تدری  یندی عمقصد تحت مفداهیم   حوزۀعی در ابه صورت مفهومی انتزابیات 
 حوزۀون انسان، ظرف و شیء به عنوان از مفاهیمی همچ ،چشم یساز مفهومدر  و است شده
مبتندی بدر چشدم در غزلیدات حدافظ را       هدای  ، اسدتعاره رو  ی ااز  .است شدهبهره گرفته  مبدأ
 «شیء اسدت  ،چشم»و  «ظرف است ،چشم»، «انسان است ،چشم» استعارۀتحت سه  توان یم

ظرف  ۀوار طرح از ها یساز مفهومبیشتر در  ،ای  پژوه  های یافتهبر اساس کرد.  یبند دسته
چشم در ای  ابیات بیشدتر بده صدورت ظرفدی      ،به عبارتی ؛است شدهاستفاده  مبدأبه عنوان 
 ویدژه  بده  ،هدا  مظروفهمچون شادی و غم، دیگر  ،احساساتیافزون بر شده که  یساز مفهوم

هایی که در ابیات  ارهبیشتر استع همچنی ،خود جای دهد.  در تواند یممعشوق و خیال وی را 
آنچده   ،و از اید  میدان   ندهسدت  ی را زبانان یفارس ۀ، امروزه نیز در گفتار روزمراند رفتهار ک به

ان چشم به صورت ظرف خیال است که تنها م تص زب یساز مفهوم ،امروزه کاربردی ندارد
در  همچندی ، از آن را بازیافدت.   ییهدا  نمونده  توان یموفور  شعر است و در اشعار شاعران به

بیشدتر خداص زبدان     انسان نیز مثابۀگفتاری امروز، کاربرد استعاری چشم به  مقایسه با زبان
کاربرد  باب. در رود ینمکار  ۀ محدود بهنمونجز در چند  ،و در گفتار متعارف روزانه استشعر 

در استعارات مبتنی بر چشم در ای  ابیات مش ص شد که ابزار ترکی   شناختی سازوکارهای
ترکیبدی از دو یدا بیشدتر اسدتعاره شدکل       ۀید پاو بیشتر استعارات بدر   ردبیشتری  کاربرد را دا

اید    ،و پرس  کاربرد دارندد. در مجمدوع   سازی یچیدهپسازوکارهای  ،و پس از آن اند گرفته
، تفداوت چنددانی بدا    عبدارات اسدتعاری شدعری    ۀید ما بد  آن اسدت کده    ۀدهند نشانبررسی 
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 هدای  هاز اسدتعار  یا اندازهشعری را تا  های هگفتاری متعارف ندارد و آنچه استعار های استعاره
 شناختی است. ۀچهارگانکاربرد سازوکارهای  ،سازد یمروزمره متمایز 
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