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  :استعاره، بدن و فرهنگ
   سعديبوستانپردازي دل، جگر و چشم در  مفهوم

  ∗سليمان قادري ∗  

   دانشگاه اصفهان،شناسي انشجوي كارشناسي ارشد زباند
  چكيده

 و ، بررسيفراتر از استدالل محض خالقيت شاعرانه را در كتاب ةلئمس (1989)ليكاف و ترنر 
 مفهومي را كه در هاي شاعران اغلب استعاره .1: ندكرد  را در اين زمينه مطرحمهمدو ادعاي 

كارگيري و  ه خالقيت استعاري در شعر نتيجة ب.2. ندا گيرند، با مردم عامي شريكمي كار هشعر ب
گيري شاعران از چهار ابزار مفهومي  اثر بهره بر مفهومي مشتركهاي هتغيير استادانة اين استعار
 معرفي اين شگردها پژوهش،هدف اصلي اين .  استسازي و گسترشتركيب، پرسش، پيچيده

بر واژگان   شعري مبتنيهاي رهاي از استعاها در تحليل شناختي پاره ت كاربرد آنو بررسي قابلي
اغلب  سعديدهد ها نشان ميتحليل داده. است سعدي بوستان در دل و چشمهاي بدني  اندام
 خالقيت اين شاعر بنابراين،. است كرده  استفادهشروزمره در شعر مفهومي هاي هاستعاراز 
 مشترك هاي ه استعارةكارگيري استادان ه در بنام برده ابزارهاي  گرفتن از  بهرهةتواند نتيجمي

  و از ابزار تركيبتربيششده  بررسيهاي ه سعدي در آفرينش استعار،هاتحليل دادهبرپاية . باشد
طور متوسط استفاده  بهسازي و گسترش پيچيدهو از ابزارهاي بهره برده ابزار پرسش   ازكمتر

  .كرده است
   .بوستان بدني، هاي هشعرشناسي شناختي، خالقيت شاعرانه، استعار: ي كليديهاواژه

                                                
 Soleimanghaderi@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 2/6/1392: تاريخ پذيرش    11/1/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
شناسي كه در علوم شناختي جديد   مكتبي است از تفكر زبانشناسي شناختي زبان
 تأكيد«. شتالتي ريشه داردشناسي گ هاي اولية روان  و سنتم1970 و 1960هاي  دهه

شده در   و تجربة كالبدي1پردازي، فرايند مفهوماصلي اين مكتب بر اهميت نقش معنا
 .)Evans, 2007: 22(» . با يكديگر استها آنمطالعة زبان و ذهن، و روش تعامل 

 در تأكيد بر صورت ويژه به ساختگرا شناسان زبانهاي با نظريهگامان اين مكتب  پيش
 ،هاي شناختي جداي از ساير حوزه،صورت يك حوزة شناختي ه جداسازي آن بزبان و

 انسان با زبان رابطة بين به شناسان شناختگرا ، اين زبانمقابلدر. به مخالفت برخاستند
را  زبان ة نقش مطالع ديدگاهاين از  وپرداختند اجتماعي او و بدني هاي  و تجربهذهن

  بنابراين،.بررسي كردندبشر  ذهن هاييويژگ و انديشه  الگوهايبازتاب در
نحوة  از جهان، ما تجربيات براساس مطالعة زبان به رويكردي شناختي شناسي زبان«

  ).6: 1389مهند، راسخ( ».است سازي شيوة مفهوم و درك
ها، ساختارها و  روشي مقبول در مطالعة ادبيات است كه از نگرش2شعرشناسي شناختي

 در .(Evans, 2007: 26)كند  استفاده مي) استعارهمانند(ي شناختي شناس شناسي زبانروش
. شود داده مياهميت زيادي شده اين رشته به بافت اجتماعي و فردي و تجربة كالبدي

شناسي و علوم شناختي  ن شناسي، روا شناختي بر زبان هاي شعرشناسي پايه، اينبراساس
   .(Stockwell, 2002: 4- 5)ديگر استوار است 

 ة وابستبود ويني در كالم يتز و 3صنايع ادبيدر ديدگاه سنتي، استعاره جزئي از 
با ظهور اما .  بودرو استعاره جوالنگاه خالقيت شاعر  ازاين؛رفتشمار ميادبيات به

اي رايج در كالم روزمره و  پديده  استعاره به، و درپي نگاهي نو شناختيشناسي زبان
در  (1980) 5ليكاف و جانسون .د شهاي جهان تبديل  در درك واقعيتيعامل مهم

پردازي انتزاعي ما در  مفهومندادعا كرد 4كنيم  زندگي ميها آناستعاراتي كه با كتاب 
 نقش اصلي استعاره را كمك به ها آن. داردريشه  پردازي عينيبسط استعاري مفهوم

 نقش اولية ،رت ديگربه عبا. دانندچندان روشن ميدرك مفاهيم مشكل، انتزاعي و نه
راساس درك مفهوم ديگر شكل ابزاري شناختي براي درك يك مفهوم باستعاره، عمل به
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 نتيجة تخيل شاعر و منحصر به ادبيات فقطتوان اين نظر، استعاره را نميبنابر . است
 نظام مفهومي ما  است و كاربردي ملموس يافتههدانست؛ بلكه استعاره در زندگي روزمر

   .دهديرا شكل م
 6نگاشت  مجموعه يك شامل ساختار استعاره، (1993a: 202- 203)ليكافديدگاه از

حوزة «شكل  هر نگاشت به. هاي مفهومي مجزاستگرفته بين حوزهيا انطباق صورت
ها  شود و شامل يك مجموعة ثابت از نگاشتنشان داده مي»  است8 حوزة مبدأ7مقصد

 يك حوزة شود اين امر باعث مي.  استمقصد حوزة و اجزاي حوزة مبدأي بين اجزا
. پردازي كنيم مفهوم) مبدأ(ك حوزة ذهني آشناتر را در چارچوب ي) مقصد(ذهني 
 مبدأ ة ساختار، روابط داخلي و منطق الگوي شناختي حوزپردازي  در اين مفهوماستعاره

 انتزاعي يم مفاهةحوز ، مقصدةحوز و عيني  مفاهيمةحوز  مبدأ،ةوزح. دده  انتقال ميرا 
 ةحوز ،گيريممي كمك آن از گيري استعارهشكل در كه عيني هايحوزه از  يكي.است
   .است 9بدن هاي اندام

 در ي منبععنوان بدن بههاي  اندام به استفاده از 10 شناختيشناسي زبانمطالعات 
ني به بيا. است اي داشته  توجه ويژه، بسياري از مفاهيم روزمرهپردازي فرهنگيِ مفهوم

دنبال آن در مكتب شعرشناسي شناختي، يكي   شناختي و بهشناسي زبانديگر، در مكتب 
را  فرهنگ و زبان در آنجا تعامل بين شناخت وشكل هايي كه زبان به بهترين از حيطه

است كه به » چشم نيكي داشتن«مانند  استفاده از عبارات و الفاظي دهد، بازتاب مي
هاي بدن در   اندامة حوزيگاهي اجزا ها هدر ساختار استعار .ددن اشاره دارهاي ب اندام

 سپس ؛يابندپردازي عينيت مياي مقصد تحت امر مفهومشكل حوزهابتدا خود به
 به مفاهيم انتزاعي ايفاي نقش پردازي و ساختاربخشي در مفهوم،أاي مبدعنوان حوزه به

دل ظرف اميد  «ة ابتدا استعار در»دل از چيزي كندن «ة در استعاربراي مثال،. كنندمي 
» دل«گيرد كه به مفهوم   شكل مي12»ظرف «11 تصويريةوار با استفاده از طرح» است

براي توصيف »  استقطع اميد كردن، دل كندن «ة سپس استعار؛بخشدعينيت مي
  . پذيرد مي صورت» قطع اميد«تر يعني  مفهومي انتزاعي

» زندگي سفر است«مانند  13مفهومي ةاستعاريك اي در حوزه هاي ميان نگاشت
 مسافران ها ناانس«مانند  15 متعارف14استعاريهاي   تشكل عبار بهممكن است 
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اين . نمود يابند» تازيمما در بزرگراه عشق مي «مانند 16 نويها يا عبارت» اند خسته
دن بو  ويژگي متعارف. گيرند در ساخت خود از منابع لغوي حوزة مبدأ بهره ميها عبارت

يك جامعة زباني خاص ابزار مفهومي مشترك در دست هاي   هكه استعاربه اين معناست 
هايي معين   به همين دليل اين نظام استعاري بايد داراي نگاشت؛ آن جامعه استياعضا

بودن  اين ويژگي با نو، تخيلي و ويژه ،در نگاه اول. باشدمبدأ و مقصد هاي  بين حوزه
گونه   واقعيت اين،شناختي شناسي  زبانندارد؛ ولي ازديدگاهرة شعري سازگاري استعا

 استعارة شعر حاصل خالقيت شاعر در استفاده از همان نظام ،نيست؛ زيرا از اين ديدگاه
استعارة شعر اصوالً بسطي از  «:گفتة ليكاف به. تاستعاري مشترك بين افراد جامعه اس

خالقيت فردي  «؛ بنابراين)205همان، ( »نظام متعارف روزمرة ما از تفكر استعاري است
 ».گيرد ارچوب مفهومي كه از طريق جامعه وضع شده شكل ميدر يك چهميشه 

(Crisp, 2003: 101) . بر  دعا كرد آفرينش و درك استعارة ادبي  اتوانمي ،اينبراساس
مطالعة استعارات بديع در ادبيات بسطي از مطالعة « و  بنا شدهشناخت استعارة معمول

  .(Lakoff, 1993a: 203)» . استستعارات روزمرها
هدايتي ميداني بر استعارة : فراتر از استدالل محض  در كتاب(1989) 17ليكاف و ترنر

 آفرينش  شاعر در.1 :اند خالقيت استعاري بيان كردهبارة دو ادعاي اصلي در18شعري
 خالقيت استعاري .2 .بردمي  مفهومي افراد عادي بهرههاي شعرهايش از همان استعاره

بردن  كار ه است كه شاعر ضمن برايج چهار ابزار مفهومي گيري از نتيجة بهرهدردر شعر 
، 20، گسترش19اين ابزارها تركيب. گيرد كار مي ه را استادانه بها آن مفهومي، هاي استعاره
 خود از ةبه بياني ديگر، شاعر در تفكر شاعران. دهستن 22 و پرسش21سازيپيچيده

 را گسترش ها آن با اين تفاوت كه ؛بردمي ارها و شگردهاي تفكر روزمره بهرهابز
كند   شيوة معمول با يكديگر تركيب ميتر ازاي فراشيوه  به يادكن دهد، پيچيده مي مي

(Lakoff & Turner, 1989: 67) .هاي  ه استعاربهپژوهشگر  اين دو ،همچنين  
 سپس با اضافه شدن ،يابندميوقاني انطباق  سطح فاند كه در اشاره كرده23عام -سطح 

 سطوح تحتاني را 24خاص - سطحهاي  عقايد فرهنگي، استعارهمانند محتواي خاص به
همراه  ام بهع - از محتواي سطحاغلب شعري هاي ، استعاره مطابق اين روند.سازند مي

 از ليكاف و ترنر ،براي مثال. شوندتر تشكيل ميمحتوايي خاص در سطح تحتاني
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و نياز به حضور عامل در آن  )40همان، (» ندا رويدادها اعمال«عام  - سطحةاستعار
آيد،  ميشمار شدن زندگي يك رويداد به سپريبراي مثال، چون. كنند ياد مي استعاره
صورت  رو اين عامل در فرهنگ زبان انگليسي به  ازاين؛خواهد گذر زمان ميمثلعاملي 
  درحالي؛شودمي ظاهر )223همان، ( »زمان يك بلعنده است«انند مخاصي  - سطحهاي   هاستعار

   .آشكار شود» زمان يك تغييردهنده است«شكل   بهفرهنگ ما ممكن استدر كه 
هاي گذشته از حالت ت در دهه معتقدند مطالعة ادبيا(1 :2003) 25استينگوينز و 

ناگون مطالعة هاي مطالعات فرهنگي گو  است و رشتهگرايي محض خارج شده نخبه
 بيان وسيلة آن بههاي متعددي كه مردم مقصود خود را   يكي از روشعنوان  بهادبيات را

 به ادبيات شناختي نگاه رويكرد شعرشناسي،روازاين. اند  كرده و بررسي  پذيرفته،كنندمي
داند  مي و آن را حاصل نوعي شناختهاي معمول انسان است  هاي تجربه يكي از شكل

  .داردريشه  جهان يادر درك معن ما عمومي شناختي هاي واناييكه در ت
نو و تبيين قدرت استفهامي هاي   ه استعار شناخت عوامل دخيل در آفرينشةدرزمين

.  كار مدون و جامعي صورت نگرفته است ايرانياستعارة شعري در آثار شاعران
بري شاعر هره و فرض بشدهيادگرفتن ديدگاه مطالعات  ، تحقيق حاضر با درنظربنابراين

 برآن است در ،كردن استعارة شعري بخشي و برجسته در قدرتاز يك مجموعه ابزار
 شده درچارچوب مكتب نوظهور شعرشناسي شناختي و با تكيه بر مباني نظري معرفي

 ليكاف  كتابشده در تبيينةشاعرانهاي   مفهومي ليكاف و همچنين شگردة استعارنظرية
سازي  يا برجسته  وها هت سعدي در آفرينش استعار به بررسي خالقي،(1989)و ترنر 
دليل .  بپردازدبوستان در و دل) ديده(چشم  از واژگان بدني  برگرفتهةعاميانهاي   هاستعار

 است كه هايي ه استعارة به مطالع كردن پژوهش محدود،بدنيهاي   استعارهبرگزيدن 
انتخاب . ت شناختي به اثبات رسيده است با فرهنگ جامعه در مطالعاها آنآميختگي 

ژگان ابر و مبتنيهاي   استعارهسبب شهرت اين اثر و نيز مشحون بودن آن از   نيز بهبوستان
   .استبدن 
  

    تحقيقپيشينة. 2
 و همچنين بررسي (1989) ليكاف و ترنر ةچالش كشيدن نظري ييد، تكميل يا بهدر تأ

كه به است گرفته  شعري تحقيقاتي انجامهاي   استعارهعوامل دخيل در خلق نظر شعر از
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   .شوداختصار اشاره مي  بهها آناز اي  ه پار
شعر كه هاي   استعارهبا هدف بررسي كاربرد شگردهاي آفرينش  (1998) 26فلورس

 ليكاف »نظرية معاصر استعارة«  مقالة و نيز بررسيكردند معرفي (1989)ليكاف و ترنر 
(1993a) ،شكسپير هايردر شع» مرگ«و » زندگي«، »زمان«ازي پردمبه مطالعة مفهو 
خاص  - سطحهاي استعاره ازعام،  - پس از بررسي چند استعارة سطحاو. است پرداخته

مرگ «و » زندگي جنگ با زمان يا مرگ است«، »زمان ستمگر است«، »زمان فاتح است«
او در . دندنبوتوجه  كه قبالً مورد  استنام بردهدر شعر شكسپير » حاكم است

سازي و پرسش را  پيچيدهشگردهاي گسترش،خاص،  -  سطحهاي استعارهگيري  شكل
فلورس به  ،همچنين. هاي نو در شعر شكسپير دخيل دانسته است در خلق نگاشت

 فراوانيخاص و نيز به  -هاي سطح گيري نگاشتپوشاني اين شگردها در شكل هم
 ،فلورس گفتة  به.است كرده و اشاره شعري نهاي استعارهشگرد تركيب در خلق اين 

او شگرد پرسش را بيشتر . شكسپير در خلق اثرش از شگرد پرسش استفاده نكرده است
كارگيري سه شگرد ديگر  ه در باو، شكسپيرگفتة  به. داندگرا مي اشعار فراواقعويژگي
ي بودن الگو  كاربردية فلورس به جنب،در پايان. است گرفته  از عرف فاصلهاندكي

 هاي استعاره شكسپير اذعان داشته و هاير در بررسي شع(1989)ليكاف و ترنر 
  .داند شعر به تفكر متعارف ميهاي استعارهشده را گواهي بر وابستگي  بررسي

 به آفرينش (1989) شگردهاي ليكاف و ترنر  مختص بودنِبرخي پژوهشگران
 28 و سمينو(1990) 27 آرون جكنداف و؛ ازجملهاند چالش كشيده به  رااستعارة شعري

هاي ديگر زبان مثل  سياق در بعضيشده ياداند كاربرد شگردهاي نشان داده(2008)
 و (1996) ترنر مانندن ا، برخي محققسويياز . نگاري نيز ملموس استروزنامه
هاي خالقانة نوي استعاري در شعر  همة آفرينشاندادعا كرده (2002) و ترنر 29فوكونيه
ها يا   حوزهي اجزا30 آميزة مفهوميِمثلشگردها نبوده و عواملي اين گيري از هرهنتيجة ب

ير انواع  تأثاز نيز (2009) 31كوچش. اند دخيلكار  هاي ذهني متفاوت در اين قالب
 هاي استعاره شعر و ها هاي فرهنگي، مادي و اعتقادي كه شاعر تحت فشار آن بافت

  .  استسخن گفتهآفريند، شعري را مي
منكر نقش ابزارهاي ليكاف و ترنر   آمده است،برده هاي نام پژوهشآنچه در  ،البته
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موارد تأثيرگذار ديگري   به، و اغلبنيست نوي شعري هاي استعاره در زايش (1989)
   .د شو شعر بايد بررسيةد كه در استعار دار اشارهها استعاره خلق ةدرزمين
  

 استعاره در دستان شاعر. 3
 شاعران در خلق آثار خود از همان منابع فكري و استعاري ،نة تحقيق پيشيبراساس

 ادبي ناشي از ها در آثار پس چشمگير بودن نگاشت. برندروزمرة مردم بهره مي
 تبيين قدرت استفهامي استعارة شعري بر براي (72 -67 :1989)چيست؟ ليكاف و ترنر 

 خلق اصطالحات زباني و تصاوير طور منظم از چندين ابزار در هاين باورند كه شاعر ب
اين ابزارها شامل . بردنامتعارف يا نو برپاية منابع فكري و زبان متعارف روزمره بهره مي

 هريك از اين ابزارهاتعريف  ادامه،در . استسازي، پرسش و تركيب گسترش، پيچيده
 بوستانن در هاي بد  برگرفته از اندامهاي استعاره در ها آن مصاديقي از كاربرد آمده و
  . شده استبررسي سعدي 

  
  گسترش .1 -3

گيري سعدي از اين ابزار در ساخت يك اختصار به مواردي از بهره در اين بخش به
ذيلِ هر بيت برخي . كنيمهاي يك مصراع يا بيت اشاره مي عبارت استعاري و يا استعاره

هاي بدن بهره برده  امود از اند عبارات آن را كه در ساخت خةدهند هاي تشكيل استعاره
  .  خواهيم آورد،اندپرداز احساسات يا مفاهيم ديگري بوده يا مفهوم

هاي مبدأ و هاي مفهومي بين حوزه يك استعارة مفهومي متعارف با خلق نگاشت
اي  پس چنين استعاره؛ شودمقصد موجب ايجاد چندين عبارت استعاري متعارف مي

گيري از ابزار شاعر در بهره. دهدركت نمي و همة اجزا را در نگاشت شاستنسبي 
صورت عبارت استعاري بديع بيان  متعارف را با زباني نو بهگسترش، يك استعارة

او اين كار را با گسترشِ استعاره، يعني معرفي يك جزء مفهومي جديد در . كند مي
   :نگريدبه مثال زير ب. است دهد كه قبالً در نگاشت شركت نكرده مبدأ انجام ميةحوز

استعارة اين بيانگر » به دود دل خلق خود را سوزاندن« عبارت استعاري ،در بيت باال
ــسوز 32)940( ــق خــود را م ــه دود دل خل  ب

 

 روز  منه دل بدين دولت پـنج       .1  
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از اين . »غم آتش است«خاص، طور  و به» احساسات آتش هستند «: استمفهومي
در زبان » دلم براش كبابه«يا » سوزهدلم مي «مانند ي متعارفهاي تاستعارة مفهومي عبار

در ساخت اين  ،آيد برميها ت كه از اين عباركه چنان. خورد چشم مي روزمره به
  استفادهقبالً» آتش «از حوزة مبدأ» حرارت داشتن «و» سوختن«دو جزء  ها استعاره

 عنصر » دود دل خلق خود را سوزاندنبه«در عبارت استعاري نوي سعدي ؛ اما نشده
 برگزيده و در اين عبارت - كه تاكنون استفاده نشده-»آتش«را از حوزة مبدأ » دود«

جزء مفهومي نوي » دود دل«مانند آن است كه عبارت زباني اين .  نشانده استاستعاري
  . باشد كرده معرفي» آتش«را در حوزة مبدأ » دود«

 برگرفته از» جوش آمدن دل از رحمت« عبارت استعاري نوي ، نمونة شماره دودر
دل ظرف احساس «و » هستندآتش  /احساسات داغ«: است مفهومي هاي استعاره اين

  آن را به جوش و خروش»دل«به ظرف » رحمت« ورود احساس ، كه در آنجا»است
 عنصر ،»جوش آمدن دل از رحمت«نوي در عبارت استعاري سعدي . است آوردهدر
 رده و در اين عبارت استعاري متجليك فعال» آتش«را از حوزة مبدأ » جوش آمدن«

  . استكرده 

براساس » عزيزترين فرد مردمك چشم است« مفهومي نوي ةاستعار ه،نموناين  در
وارة  طرح ،در اين استعاره. است شده فعال» چشم ظرف عزيزان است«متعارف استعارة 

 از اين »مركز« جزء  استعاري نوعبارتاين سعدي در خلق  و است حوزة مبدأ »ظرف«
سوي از . است  گسترش داده،عبارتي يا بهكرده   فعال- كه قبالً فعال نبوده-واره را طرح
دارد و دهي را  معيار ارزش در اينجا كاربرد33»نپيرامو -مركز «وارة تصويري  طرحديگر،

 عزيزي افراد عزيزترين فرد از بين بنابرايناست؛  واره داده تر را به مركز طرحنقش مهم
  .يابد آن نگاشت مي»مردمك« با مركز چشم يعني ،اندگرفته كه در ظرف چشم قرار

  : كنيددر تبيين هرچه بيشتر كاربرد شگرد گسترش به مثال بعد توجه

به «عبارت استعاري نوي » ينه استدل آ «برپاية استعارة مفهوميسعدي  ،در بيت باال

 كه اينـك قبـا پوسـتينم بپـوش         )3405( 
 

 حمـت آورد جـوش  دلش بـر وي از ر     . 2  
 

 يكي مردمي كـن بـه نـان و نمـك        )1166(
 

 هاي مـرا مردمـك      كه اي چشم   .3  
 

 به آب سخن كينـه از دل بشـست         )2112(
 

 بدين شيوه مرد سخنگوي چـست    . 4  
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» دل آينه است« مفهومي ةاز استعار. است را ساخته» آب سخن كينه از دل شستن
آفريده شده » غبار از دل زدودن«و » زيدل شستن از چي «مانند هايي تاكنون عبارت

جزء  «، نخست»به آب سخن كينه از دل شستن«در استعارة شعري نوي . است
» كننده جزء پاك« سپس اين ؛بديا ميگيري نگاشتي نو گسترش براي شكل» كننده پاك

» آبي«صورت  به-شودكه در قسمت بعد توضيح داده مي -سازيتحت شگرد پيچيده
  . شود پيچيده مياست، شده  تعبير» خنس«شكل  كه به
 

   سازي پيچيده.2 -3
ار هاي تفكر شاعرانه كه آن را باالتر از تفكر استعاري روزمره قر ويژگييكي ديگر از 

 در. نايي يك استعارة مفهومي استهاي زيربواره معمول طرحسازي نادهد، پيچيدهمي
اند،  شده در نگاشت شركت دادهمبدأ كه قبالً ي از حوزة ، جزء يا اجزاياين شگرد

 ي جزء يا اجزا اين بدين معنا نيست كهو شونديا پيچيده مي 34 نامتعارف پراي گونه به
سازي در خلق پيچيده. يابند مي يا گسترششوند ميجديدي در حوزة مبدأ ايجاد 

 و باعث تازگي استعاره داردنگرشي نو و يا احساسي تازه به حوزة مقصد نقشي اساسي 
   .دشو  بروز خالقيت شاعرانه ميو

رحمي  بي« استعارة مفهومي ةبرپاي» سنگ دل « استعاري با اينكه عبارتدر ابيات باال، 
و » دل آهنين «هاي ت عبار،در زبان روزمره آشنا و متعارف است» سفتي است

  نوي زبان شعرهاي استعاره از ها ت اين عباربنابراين؛ يستگونه ناين» دل سندان«
رحمي  بي«سازي بر استعارة مفهومي  واقع، سعدي با اعمال شگرد پيچيدهدر. هستند

گيري از اين ابزار، جزء با بهره.  شده استآفرينش اين تازگي، باعث »سفتي است
انسان فعال شده و با » حس المسة«ذشته از حوزة مبدأ يعني كه در گ» سفتي«
» آهن«شكل   و به،طريقي نو پيچيده  احساسات نگاشت شده بود، بهةاز حوز» رحمي بي«

   .شودپردازي ميمفهوم» سندان«يا 

 رخ زبــان برگــشود پــري  بـه عيــب  )2858(
 

  كـه بـود  دل آهنـين ز سر تيزي آن    . 5  
 

 تندي پريشان مكن وقت خـوش     به )3852(
 

ـ . 6     روي درهـم مكـش    دلي سندانه  ب
  

   چو ميغبارانسرشك غم از ديده  .7   ريغدشت اي ذكه عمرم به غفلت گ )2037(
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در مصراع اول اين بيت براساس » سرشك غم از ديده باريدن«عبارت استعاري 

ها  چشم«و ) »غم مايع است«ص اطور خ به(» احساسات مايع هستند«استعارة مفهومي 
» ماده«از حوزة مبدأ » ايعم«در اين مصراع جزء . است شده بنا» ظرف احساس هستند

» سرشك«كل ش سازي به فرايند پيچيدهطيت شده بود، نگاش» غم«قبل با احساس كه از
   .شده استپردازي  مفهوم» قطرة باران«يا 

 »ربودن«گيري از حوزة مبدأ  با بهره»دل ربودن«عبارت استعاري متعارف 
به «در استعارة . است  احساسات شده مقصدحوزة از »عاشق كردن«  عملپردازِ مفهوم

 فعال نشده  كه قبالً- حوزة مبدأي از بين اجزا»وسيلة ربودن«، جزء »نيكي دل ربودن
اي  وسيله»نيكي كردن«كه  طوريشود؛ بهمي ا پيچيده پر ي»نيكي كردن« فعال و با -بود

عبارت اين  در . انجام شده است»ربودن دل «كه با آن عملشود درنظر گرفته مي
اين همايندي . سازي مشهود است همايندي شگردهاي گسترش و پيچيده،استعاري

نيكي « سپس با عبارت ، فعال شده»وسيلة ربودن« جزء  نخستاي است كهگونه به
اين كار از آنجا پيچيده .  نامتعارف پر شده استاي گونه  كه مفهوم مثبتي است به»كردن

 ؛پذيرد ربودن با وسايلي كه مفهومي منفي دارند، انجام ميو نامتعارف است كه معموالً
   .اما در اينجا وسيلة ربودن مفهومي مثبت دارد

، همايندي دو شگرد ها استعارهگيري برخي شود، در شكلگونه كه مشاهده مي همان
. خاص شعري نمايان است - سطحهاي استعارهسازي در ساخت گسترش و پيچيده

 محتواي مفهومي ترك اين دو شگرد در اضافه كردن هدف مش،اين هماينديدليل 
 اين كار را با كه شگرد گسترش طوري ه متعارف قبلي است؛ بهاي استعارهجديد به 

 سازي با پركردن اين اجزايدهوارة مبدأ و شگرد پيچ ي جديد در طرحخلق اجزاي
  .دهد معمول انجام مي نااي شيوه به

  
    پرسش.3 -3

 استعاري ما از مفاهيم سازي، گاهي شاعران مرزهاي دركو پيچيدهبر گسترش  عالوه
 بودن يك استعارة  نارسايي يا نامناسبها آنبه عبارت ديگر، . كشندچالش مي مهم را به

در . گذارند و حتي گاهي استعارة مفهومي جديدي را بنا ميكنند مفهومي را يادآوري مي
   :يدكنتبيين اين شگرد به ابيات زير توجه 

 دل به نيكـي ربـود  انـديش را   بد )1423( 
 

 خورد و پوزش نمود كرد و غم كرم. 8  
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.  دخيل استباال ابيات هاي تگيري عبار در شكل»دل آينه است«استعارة مفهومي 
بارة اين استعارة دررسد سعدي در بيت دوم مرزهاي تفكر ما نظر ميل بهبا اندكي تأم

را مطابق اين استعارة متعارف » دل«اگر كه  به اين ترتيب .كشدچالش مي متعارف را به
 حوزة ي منطق و روابط اجزااي وواره بدانيم، با توجه به روند انتقال ساختار طرح» ينهآ«

يره شود؛  كه دل نيز مانند آينة عادي با آه تمي باش همبدأ به حوزة مقصد، بايد انتظار داشت
 دل با آه كشيدن ةينگونه نيست و آ  ايندهد  مي استعاري بيت دوم نشانهاي تاما عبار

شود؛ بلكه با تابش تنها تيره نمي  نه- استز اعمال ناپسند كه نشانة پشيماني ا-انسان
   .دشو بخشش و الطاف حق روشن و پاك مي

 است الزم است و آن ايناي   يادآوري نكته اين قسمتهاي استعاره از بررسي پيش
ص است كه به حوزة مقصد به  خا35اصلي كه هر حوزة مبدأ داراي يك كانون معنايي

 معنايي متعارف و ثابت دارد كه  اين كانونْ).Kovecses, 2010: 137 (رسد ارث مي
باال، در ابيات . استهاي يك حوزة مبدأ و مورد تأييد همة افراد متعلق به تمام نمونه

» سرسبز بودن و با سبزي تروتازه شدن«، »باغ«كانون معنايي اصلي حوزة مبدأ، يعني 
دل « مفهومي ةاستعاركند اين است كه سعدي  در اينجا جلب توجه ميآنچهاما . است

چالش   در بيت دوم به-شود كه از ابياتي مانند بيت اول برداشت مي-را» باغ است
د به  كه باي-»با سبزي تازه شدن«، يعني »باغ« كه كانون معنايي اصلي اي گونه  به؛كشد مي

به آن حوزه ) يعني پس از مرگ( در مقطعي از زمان -به ارث برسد» دل«حوزة مقصد 
 پس از مرگ با سبزي »دل« حوزة مقصد، يعني كند ميسعدي اظهار . شودميمنتقل ن

در بيت شمارة  .رويد  و از آن سبزي ميشود ميشود؛ بلكه خودِ دل خاك تروتازه نمي
رخ داده كه در » ديده منبع نور است«چالش كشيدن استعارة  سيزده، همين اتفاق براي به

  : ا زمان مرگ اشاره شده استتعاره تتي بودن اين اساينجا هم به موق

 كنـي  تدريج حاصل  صفايي به  )59(
 

ــلت. 9   ــة دل در أم ــي آيين  كن
 

 شود روشـن آيينـة دل بـه آه         )3865(
 

 گر آيينه از آه گردد سياه     . 10  
 

  قامتش سرو بـود    باغ دل كه در    )1790(
 

  در مـرو بـود     طبيبي پريچهـره  . 11  
 

 كه سبزي بخواهد دميد از گلم      )3621(
 

  به سبزي كجا تازه گـردد دلـم         .12  
 ج
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از . استوار است» دل موجود زنده است« بر استعارة مفهومي شمارة چهاردهبيت 
 را 36اين استلزام استعاري» مرگ پايان سفر زندگي است «استعارة متعارف ،سوي ديگر

 انتظار داريم ؛ بنابراينرسدچيز زنده در پايان مسير خود به مرگ ميدارد كه هردرپي
اين  اما سعدي در .گونه باشد نيز اين-شوداي فرض مي كه موجود زنده-درمورد دل

نمرده و باقي است هرگز »  زندهدل«و  گونه نيستمورد دل اين دركند بيت ادعا مي
   . فاني شودحتي اگر جسم

  ايندر» نشدن چشم پر« مفهومي در زيربناي عبارت استعاري هاي استعارهيكي از 
وان عنبه» ظرف «ةوار كه در آن از طرح» چشم ظرف است «:ه است استعار اينبيت

» ظرف «ةوار در اينجا شاعر به محدوديت منطق طرح. است شده حوزة مبدأ بهره گرفته
 اما ؛شودهر ظرفي پر مي 37دليل كه مطابق با درك مردم عاميبه اين  ؛كرده استاشاره 

   .در اينجا ظرف چشم و شكم آدم حريص پرنشدني است
شكل متعارف در  ره كه بههايي از نظام استعاري روزمچالش كشيدن گوشه شاعر با به

 ها استعاره اين اكارآمدي و كاستينحوي نبهاست  دارد، توانسته كاربردميان افراد جامعه 
 مفهومي هاي استعارهاين  نشان دهد د واننمايب را ها آنهاي  ها و محدوديت يا نگاشت

ث امل باع همين ع،(71 :1989)گفتة ليكاف و ترنر  به. در همة شرايط صادق نيستند
كوچش . شود متعارف ميهاي استعاره  در مقايسه با شعريهاي استعارهجذابيت بيشتر 

كار  به متعارف و يا ةچالش كشيدن يك استعار كند كه به مي خاطرنشان (55 :2010)
همان، ( انتقاد كوچش .كند  استعارة مفهومي خاص اعتقادات آن شاعر را بيان ميگرفتن

هاي  عنوان نگاشت  اين است كه در اين نظريه، استعاره به به نظرية استعارة مفهومي)289
شود كه ي مي حوزة مبدأ و حوزة مقصد معرفيمفهومي ثابت و بسيار متعارفي بين اجزا

 اين نظريه ،بنابراين. دهندمي زباني بسيار متعارف نشان هاي تصورت عبارخود را به
اين موضوع . ي زيادي نداردهاي نو تواناي هاي استعاري و نگاشت در توجيه خالقيت

هاي متعارف توسط شگرد پرسش و همچنين  چالش كشيده شدن استعاره تاحدي در به

 چو كرم لحد خورد پيه دماغ؟      )3341(
 

 فروزد چـراغ  دگر ديده چون بر   . 13  
 

 دل گر بميرد چه باك؟تن زنده  )1278 (
 

 دل زنــده هرگــز نگــردد هــالك .14  
 

 پـيچ  تهي بهتر ايـن رودة پـيچ       )2725(
 

 دو چشم و شكم پر نگردد بـه هـيچ   . 15  
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   .دهد هاي بديع توسط شگردهاي ديگر، خود را نشان مي آفرينش استعاره
  
    تركيب.4 -3

سازي تفكر خالق ترين شگردي كه سعدي در برجسته، پربسامدترين و قويترديد بي
ترين ابزار تركيب شايد قوي.  تركيب است،گرفته كار هت به تفكر روزمره بشاعرانه نسب

 در اين روش نيز شاعر از ،البته.  باشدشتن از مرز نظام مفهومي روزمرهشاعر در گذ
در اين . گيرد مفهومي متعارف بهره ميهاي استعاره مانندهمان منابع فكري روزمره 

طور  كه توصيفگر يك حوزة مقصد است، بهارف شاعر از دو يا چند استعارة متع «،روند
اين كار شايد در يك متن يا حتي در . گيرد زمان براي توصيف آن حوزه بهره مي هم

  . (Lakoff & Turner, 1989: 70)» .يك جمله رخ دهد

شده در ساخت   تركيبهاي استعارهاز  »دل ظرف كينه است« و »دل زمين است«
دل «خاص  - استعارة سطح، البته. است»تخم كينه در دل پاشيدن«عبارت استعاري نوي 

 كه خود »دل ظرف احساسات است«: است  استعاره اين برگرفته از»ظرف كينه است
ت  خود صور،اين استعاره. است» ندا هاي بدن جايگاه احساس اندام«برگرفته از استعارة 

ها اين خيزش استعاره. »ندا هاي بدن ظرف اندام«عام  -تري است از استعارة سطحويژه
 - سطحهاي استعاره خاص از هاي همراتبي تشكيل استعارسلسله تار به ساخاز يكديگر

در اولين سطوح آن اشاره » ظرف «مانندهاي تصويري واره  چشمگير طرحنقشعام و 
 استعارة : است  ديگري نيز دخيلهاي استعارهيت اين بدر ساخت مصراع دوم . دارد

كه استعارة نوي » احساسات جسم هستند «عامِ - سطح38شناختيِمتعارف هستي
 ساختارِ ةاست و استعار كرده را ايجاد» كينه تخم است «خاصِ - سطح39ساختاري

» توزيكينه«پردازي تغيير احساس فرد به كه در مفهوم» تغيير حركت است «40رويداد
 مشاركت توان از، ميهمچنين. است داشته نقش» تخم پاشيدن«صورت حركت به

 در اين بيتسخن گفت كه  »ندا رويدادها اعمال«عام  -استعارة ساختار رويدادِ سطح
   .است  شده»ورزيكينه«صورت عامل ايجاد احساس  به» مردم«پردازي باعث مفهوم

 نپاشند در هيچ دل تخم كـين       )1293(
 

 نصيحت شنو مردم دوربين   . 16  
  

 سوزمدود دل خلق خود را        به )940(
 

 روز دولـت پـنج   نه دل بدين     م .17  
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 به ؛شود ديده مي»دل جسم است«شكل استعارة پردازي دل به مفهوم،در اين بيت
 ك واقعتملّ  قابليت موردشدن بر چيزي و نيز  اين اندام با قابليت نهادهاين دليل كه

 نيز در مصراع اول »دل ظرف احساسات است« استعارة .است پردازي شده مفهومشدن 
 و در مصراع دوم »عالقه«پردازي دل بسان ظرفي براي احساس  مفهومشكل به
 ديگر هاي استعاره. داده استخود را نشان  »غم«صورت ظرفي براي احساس  هب
احساسات «، »ستدل گوشت ا« :اند از عبارتكاررفته در ساخت عبارت مصراع دوم  هب

احساسات نيرو «دِ و استعارة ساختار رويدا» غم آتش است«يا » آتش هستند/ داغ
   . استكرده صورت نيروي سوزاننده تصوررا به» غم«كه احساس » هستند

دل جانور «، »ت استدل ظرف جرئ «هاي استعاره سعدي از تركيب ،در مصراع دوم
 ،البته. بهره گرفته است» ت استدل جرئ«و » دل ماهيت متحرك است«، »دربند است

» ندا تغييرات حركت «رويدادِ و استعارة ساختار» ت شيء استئجر«هايي مانند  هاستعار
در تركيب استعاري مصراع دوم » رميدن«شكل حركت  به» ترسيدن«پردازي  در مفهوم

  .مشاركت دارند

پرداز مفهوم» دل ظرف غم است«و » دل باركش است «هاي استعارهدر اينجا نيز 
 دخيل ديگر در ساخت عبارت مصراع اول هاي از استعاره. اند حوزة احساسات

 ،ظاهر شده» غم بار است«شكل  كه به»  يك نيروي ملموس استاحساس «:اند از عبارت
 عامِ - استعارة سطح، همچنين.»ب استغم مخرّ «و» تأثير احساس يك برخورد است«
 ،پردازي كرده صورت فشار غم بر دل مفهوم هكه ناراحتي را ب» ندا تغييرات حركت«

   .است توجه درخور

» استچشم ظرف اميدواري «در ساخت اين مصراع نيز سعدي از مشاركت استعارة 
 ديدن«و » داشتن است ديدن دوست «هاي استعارهبا » چشم شيء متحرك است«و 

ابزار « برپاية مجاز  اخيرةدو استعار. است گرفته بهره» تماس بين چشم و هدف است
   .استوارند» جاي ديدن هچشم ب«يا » جاي عمل هعمل ب

 دل پردالن زو رميـدن گرفـت       )2831(
  

 چپ و راست لشكركشيدن گرفت    . 18  
 

  

 كه دنيا همين ساعتي بيش نيـست    )936(
 

 نيـست مرا بار غم بر دل ريـش        . 19  
 

 كه چشمش نماند به دسـت كـسان        )3171(
 

  پسر را نكو دار و راحـت رسـان    .20  
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ابزار شايد كه اين دهد  نشان ميابيات اين  تركيب در بري سعدي از بررسي بهره
كه شاعر در گذشتن از مرز نظام متعارف روزمره  ترين ابزاري استترين يا قوي شايع

 قبل، از همان منابع گيرد؛ اما در استفاده از اين شگرد، مانند شگردهاي ميكار  هآن را ب
؛ اگرچه تركيب گيرد  مي مفهومي متعارف بهرههاي استعاره مثل فكري روزمره

 روزمره هاي استعارهدهد كه در منطق هايي رخ ميشيوه عموالً به شعري مهاي استعاره
  . يستمتعارف ن

 مفهومي را هاي استعارهاي از  آميزه كهاست ذهني ي فرايندها استعارهتركيب 
اين آميزه باعث . شودي نمي تركيبي محض از كلمات تلقفقطبخشد و  صورت مي

 هاي استعارهتك  تنباطي تكد كه از قدرت اسشو ايجاد يك قدرت استنباطي مي
  . كاررفته در تركيب باالتر است به

  
   گيرينتيجه. 4

هاي   ابزارهاي شاعر در آفرينش نگاشت معرفي و شناخت برخي منظور  بهاين پژوهش
شعر و تحليل آفرينش تبيين برجستگي تفكر خالقانه در .  انجام شدنوي شعري

 با استفاده از منطق بوستانعار  بدني اشهاي استعارههاي نوي شعري در  نگاشت
كرد توان درك ، مي ديگربه عبارت. پذير است امكان (1989)شگردهاي ليكاف و ترنر 

 ةواسط  متعارف روزمره بههاي استعارهگيري خالقانه از كه چگونه سعدي با بهره
 چشمگير يا هاي استعارهسازي، تركيب و پرسش به خلق ابزارهاي گسترش، پيچيده

 هاي استعاره بررسي كلي از سوي ديگر،. است زده  شعر دستسازي استعارةبرجسته
دهد شاعر از  در اين چارچوب نشان مي چشمودل هاي بدني  بر واژگان اندام مبتني

سازي ز شگردهاي پيچيده و ا استفاده كردهكمتر و از شگرد پرسش  بيشترشگرد تركيب
كارگيري  هبر آن، شاعر گاهي در ب عالوه. است گرفته  حد ميانه بهرهو گسترش در

 نخست يك كه طوري ه ب كرده است؛زمان عمل سازي همشگردهاي گسترش و پيچيده
اي استعاري قبلي شركت ه  كه در نگاشت- دانش ما دربارة حوزة مبدأ راجزء از اجزاي

كند و در ادامه اين جزء را تحت تأثير ابزار  و فعال ميدهد  گسترش مي-نكرده بود
 متعارف هاي استعارهاين دو شگرد به . كند نامتعارف يا نو پر ميشكلي سازي بهيدهپيچ
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 خالق ، به اين ترتيببخشند و ميي محتواي مفهومي جديدپيشين عام -سطح
كارگيري ابزار تركيب، آميزش  ه در فرايند ب اما.شوندخاص مي -اي نو يا سطح استعاره
 فراتر از دهد كه  به ما مي استنباطيي قدرت جملهمفهومي متعارف در متن يا هاي استعاره

كارگيري شگرد  هدر ب.  استاز مفاهيم آن متنها  استعارهتك آن قدرت استنباطي تك
كشد و   ميچالش درك استعاري ما را از برخي مفاهيم به شاعر مرزهاي،پرسش نيز

اين شگرد در  نادر بودن  دليل.دهد يك استعاره سوق ميگاهي ما را درجهت بازسازي
 براي هايشر شع باعث شدهست كه، پايبندي او به تفكر متعارف ا سعديهايرشع

   . باشدهمگان قابل فهم
 شعري در اين مطالعه حاصل شد، گواهي است بر اين هاي استعارهآنچه از بررسي 

 مفهومي است كه هاي استعارهادعا كه اساس استنباط و تفكر استعاري شعر همان 
 نو و يا اعتالي تفكر هاي استعاره آنچه به شاعر در خلق .اند  روزمرههاي رهاستعاشالودة 

سازي  گسترش و پيچيده مانندبخشد، استفاده از ابزارهاييشاعرانه قدرت مي
  . با يكديگر استها آن يا تركيب  مفهوميهاي استعاره
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