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 دهیکچ
یکی از مباحث ادبی که ظهور و رشد علوم جدید مسیر 

بود. این عنصر  استعارهبررسی آن را دگرگون ساخت، 
تزئینی و  صرفاًادبی که سالیان متمادی به عنوان ابزاری 

شناسی شد، با ظهور زبانمتعلق به زبان شاعرانه تلقی می
درک مفاهیم انتزاعی معرفی  وسیلةختی اساس تفکر و شنا

شد. با این توضیح که ذهن بشر، مفاهیم غیرمادی را در 
گیری از استعاره درک و با بهره محسوس،قالب امور 

کند و چون ذهن، امور فرامادی را در قالب مادیات می
های کند، از این رو استعارهمورد تجربه خود بازآفرینی می

ها های ذهنی آنافراد به آشکارسازی شالودهکاربردی 
ایم ها، کوشیدهکند. بر اساس این گفتهکمک می

تا  کنیم،سازی صفات را در آثار کودکانه بررسی مفهوم
ها را نشان دهیم. پس فضای ذهنی غالب در تولید آن

اشعار شاهد را انتخاب و با روشی تحلیلی و توصیفی 
سازی صفات این اشعار ومهایی که در مفهاستعارهکالن

دهد شاعر در ایم. نتایج نشان میبررسی کرده دخیلند
درک ما از »کالن استعاره:  سه به صفات،سازی مفهوم
و «استدل امری موجود »، «ها، دارای مزه استپدیده

ست. از میان انواع استعاره ا، نظر داشته«محبت آتش است»
نظر شاعر بوده و شناختی مد مفهومی، تنها استعاره هستی

اغلب از ملموسات دو حوزه المسه  مبدأدر انتخاب حوزه 
 است. های خود بهره گرفتهسازیو چشایی در مفهوم

صفات،  ،یمیجعفر ابراه ،یمفهوم ۀاستعار :هاهواژکلید
 کالن استعاره، شعر.
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Abstract 

One of the literary debates that the emergence of 

new sciences has transformed the course of study 

is metaphor.  This literary element, which for 

many years was considered a purely decorative 

tool of poetic language, was introduced with the 

advent of cognitive linguistics as a basis for 

thinking and a means of understanding abstract 

concepts.  Given the role of metaphor in 

revealing the mental underpinnings, we have 

attempted to examine the function of metaphor in 

conceptualizing traits in children's works.  

Therefore, we selected the control poems and 

analyzed the metaphors involved in the 

conceptualization of its attributes in an analytical 

and descriptive way.  The results show that the 

poet has three metaphors in conceptualizing 

traits: our understanding of phenomena is 

tasteful; there is something heartfelt and love is 

fire.  Of the types of conceptual metaphors, the 

only ontological metaphor is his, and he has 

often used tangible and palate conceptions in his 

conceptualizations in the choice of origin. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Ja'far  

Ebrahimi, Adjectives, Macro Metaphor, Poet. 

                                                                                  
. Assistant Professor, Department of Persian 
Language and Literatre, Mohaghegh Ardabili 
University, Ardebil, Iran (Corresponding Author); 
asgarsalahi98@gmail.com 
. Ph.D. in Persian Language and Literatre, 
Mohaghegh Ardabili University, Ardebil; 
nedanabizade@yahoo.com 

mailto:asgarsalahi98@gmail.com


 5211ستان زمو  پاییز، 1 یاپی، پدومچهارم، شمارة  سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  513

 مقدمه. 1
شناختی ای از علومشناختی، زیرشاخه شناسیزبان

بخشی، برای نظم، سامان ابزاریزبان را »است که 
داند و به بررسی پردازش و انتقال اطالعات می

رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی 
پردازد. این دانش به بررسی این نکته ی میو فیزیک

خواهند پردازد که وقتی کاربران زبان میمی
موقعیتی را توصیف کنند، اطالعات موجود در 

دهی سازی یعنی سامانها چگونه در مفهومذهن آن
 (.47: 1391 نیا،قائمی) «گذاردآن موقعیت تاثیر می

موضوعات گوناگونی را  این شاخه از علم
یکی از موضوعات مورد توجه آن ؛ کندمی بررسی

شناسان، استعاره از استعاره است. زیرا از نظر زبان
ناپذیر ذهن بوده و ابزاری برای های اجتنابویژگی

عینیت بخشیدن و درک بهتر مفاهیم انتزاعی است. 
نقطه آغازین چنین نگاهی به استعاره را باید در آراء 

ن دو منتقد با ( جست. ای1981) لیکاف و جانسون
های روزمره و بندی استعارهکشف و فهرست

بلکه ، عنوان ابزاری تزئینیمتعارف، آن را نه به
ای شناختی معرفی کردند که بشر در ارتباطات وسیله

اعم از زبانی و غیر زبانی همچون ـخود 
ناگزیر از استفاده از آن است؛  ـتصویرنگاری و...
سازی سازی یا مفهومهشبی وسیلةزیرا که استعاره 

سازی نیز امور غیرمادی در زبان است. این شبیه
ریشه در تجربیات فرهنگی، اجتماعی و... دارد، پس 
کم و بیش در میان افراد یک جامعه مشترک است و 

ای ناخودآگاه از گویندگان یک زبان معموال به گونه
میان اعضای  نیز،برند. در کاربرد آن آن بهره می

فاوت نیست و گویندگان هر زبانی اعم از جامعه ت
سواد و... برای آموخته و بیکودک و بزرگسال، دانش

 گیرند.تفهیم امور انتزاعی از آن بهره می
سازی ایم مفهومکوشیده حاضر،در پژوهش 

صفات را در اشعار کودکانه بررسی و نقش استعاره 
مفهومی را در به نمایش گذاشتن این صفات در زبان 

گویی تالش ن دهیم. برای پرهیز از پراکندهنشا
های حاکم بر تولید این استعارهست تا کالناشده

و به صورت مجزا مورد تحلیل قرار  تفکیک،صفات 
ترین . عمده1: به این سواالت جواب دهیم تا گیرد
کاررفته در اشعار کودکانه های مبدأ در صفات بهحوزه

فته رکارومی بهربسامدترین صفات مفهپ .2کدامند؟ 
ترین نوع . رایج3در اشعار شاهد کدام صفت است ؟ 

نوع استعاره مفهومی( صفات در اشعار ) سازیمفهوم
 مد نظر از کدام نوع است و چرا؟

 پیشینه . 2

مفهومی،  ة استعارۀاز آغاز پیدایش نظریاگرچه 
های مختلفی در این زمینه صورت پژوهش

ا یک مورد مقاله این میان تنهما در ا است،گرفته
ست. ایافت شد که به بررسی کالن استعاره پرداخته

های بنیادین استعاره. (1392) ویسی و همکاران
انسان، جهان، تولد، زندگی و مرگ را در  دربارۀ
های های خیام جستجو کرده و استعارهرباعی

 استعاره کالن 5مربوط به مفاهیم مذکور را در ذیل 
سرقت، الگوی می، الگوی الگوی محفظه، الگوی 

 اند. بررسی کردهگری و الگوی بازگشت کوزه
قابل  سه پژوهش نیز،در ارتباط با ادبیات کودک 

مفهومی یافت شد که عبارتند ۀ ذکر در زمینه استعار
ۀ استعار(، در مقاله خود 1391) سجودی و قنبریاز: 

در را «گذر زمان به مثابه حرکت در مکان» مفهومی
مقاله به  یهایافته اند.بررسی کرده انودکک یهاقصه

 هایزبان در گروه فارسی. کودک 1این شرح است: 
حرکت  واسطةمفهوم زمان را به بررسی،مورد  سنی

نه تنها مفهوم زمان را او . 2کند. میدر مکان درک 
ند، بلکه کیحرکت در مکان درک مة واسطبه

یز آن چ»، «زمان چیز است»نگاشت  الگویعملکرد 
 فرافکنیزمان، با ۀ در استعار« در حرکت است

شناسانه به ماه و خورشید و اشیا پیرامون یهست
و بر درک مفهوم زمان تاثیر  است،کودک وابسته 
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لیکاف ابزار  استعارۀمعاصر  نظریة. 3مستقیم دارد. 
 مفهومیساختار  بررسی برای مناسبی نظری
 (1389) . افراشی و نعیمیکودک است یهاداستان

بر روی  در چارچوب رویکرد شعرشناسی شناختی
اند که این های کودک، به این نتیجه رسیدهداستان

تواند شواهد باارزشی برای شعرشناسی روش، می
ها برای تحلیل شناختی باشد؛ چرا که بهترین نمونه

 آید.دست میشناختی از مراحل اولیه رشد زبانی به
های هخود استعار( در مقاله 1389شریفی و حامدی )

اند. شناختی ادبیات کودک و نوجوان را بررسی کرده
 استعارۀنویسندگان که در این اثر بیشتر به 

اند که: به این نتیجه رسیده ،اندشناختی پرداختههستی
بخشی شناسانه، شخصیتهای هستیاز میان استعاره

های سنی ها و اشیاء در گروهبه حیوانات، خوراکی
های شود. در داستانبیشتر مشاهده میالف و ب 

ها که المثلکاربرد اصطالحات و ضرب مربوط به
اند و همچنین شناسانههای هستیجزو استعاره

های مفهومی و ساختاری بیشتر مشاهده استعاره
شود. این مسئله نیز با رشد تفکر انتزاعی در می

 نوجوانان سازگاری دارد.

 پژوهشروش . 3
 ایمقاله، کتابخانه نیکاررفته در ابه یروش پژوهش
 12 یاست. جامعه آمار یفیتوصـیلیو از نوع تحل

جعفر  هایسروده انیاست که از م یکتاب شعر
پژوهش  نمونة. اند)شاهد( انتخاب شده یمیابراه
. است هاکتاب نیموجود در ا اتیاب یتمام

مربوط به  یمفهوم هایاستعاره تمامی پژوهشگران
 لذی را هااستخراج و آن یجامعه آمار صفات را از

و به شرح  بندیسه کالن استعاره مدنظر خود دسته
 .اندآن پرداخته لیو تحل

 اصلیبحث . 4
برگرفته از کلمه یونانی  ، metaphor،«استعاره»
«metaphora»  مشتق از«meta»  و « فرا»به معنای

«pherein»  است. مفهوم این کلمه « بردن»به معنای
ء دیگر هایی از یک شیء به شیآن جنبه که در

ء به نحوی که از شی ؛شودیا منتقل می« فرابرده»
ء اول شود که گویی شیای صحبت میدوم به گونه

 آرایةاین به اصطالح  .(29: 1396 آهنگر،) است
های اصلی بالغت سنتی برای تزئین ادبی که پایه

تغییر  در اواخر قرن بیستم با ،رفتمار میشکالم به
ترین بحث در نگرش نسبت به آن به جدی

شناسان تبدیل شد. از شناسان و روانمطالعات زبان
 دورۀدو « استعاره»این رو هاوکس در کتاب 

مختلف را برای بررسی استعاره در نظر گرفته 
 . از عصر2 رمانتیک،. از آغاز تا عصر 1»: است

و  رمانتیک تا امروز. او دوره اول را دوره کالسیک
 هاوکس،) «نامد.دوره دوم را دوره رمانتیک می

 کالسیک،رویکرد چیره بر دوره  .(135: 1391
صناعتی با  دیدگاه ارسطو است. از نظر او استعاره

کارکردی معین در خدمت زبان است. بارزترین 
نقش استعاره از نظر او کارکرد تزئینی است؛ اما در 

بان و استعاره جزوی از ز مقولةدوره رمانتیک 
محمل اندیشه است و ابزاری برای اندیشه و عامل 

رود. ذکر شمار میشناخت موضوعات انتزاعی به
رسد که اگر چه دیدگاه این نکته الزم به نظر می

غربیان در مورد استعاره مطابق با همین 
 است،ای است که هاوکس ارائه داده بندیتقسیم

بالغیون ولی این مرزبندی در مورد آراء منتقدان و 
شرقی چندان صحت ندارد. زیرا در همان ایامی که 

امری زبانی و تزئینی  صرفاً منتقدان غربی استعاره را 
امثال جرجانی و ابوهالل ، کردندقلمداد می

 هایی فراتر از این برای استعاره قائلعسگری نقش

جرجانی، ضمن این که استعاره، تشبیه و »بودند. 
ترین امکانات زبانی و همتمثیل را از زیباترین و م

هایی ها را مانند قطبداند، آنهای بیانی میشیوه
ها کند که معانی در گرداگرد آنتصور می

ها به معانی چرخد؛ یعنی اساس همه این زیباییمی
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که صرفا زیبایی ظاهر ها وابسته است و نه اینآن
کالم مدنظر باشد. ابوهالل عسگری نیز برای 

ساختن معنا، روشن: کندربرد بیان میاستعاره پنج کا
آقاحسینی و ) «تاکید، مبالغه، ایجاز و تزئین سخن

 .(239ـ241: 1394 همتیان،

 سیر نظریه استعاره .5ـ3
نظری است که به بررسی ارسطو، نخستین صاحب

فنون زبان را به سه بخش »ست. او ااستعاره پرداخته
 ناسی( و شعرشRhetoric) (، فن خطابهlogic) منطق

(Poetics) بندی چه در این تقسیمکند. آنتقسیم می
مشهود است، تمایز میان زبان شاعرانه و تفکر 

بندی ارسطو متعلق به است. استعاره در تقسیم
حوزه فن شعر و زبان نامتعارف است و ارتباطی 

از . (77: 1912 ارسطو،) «با منطق و اندیشه ندارد
معمول در اسم طور نظر این فیلسوف، استعاره به

یک اصطالح بیگانه »دهد و عبارت است از رخ می
کار  شود و برای نوع بهکه یا از جنس منتقل می

رود یا از نوع به جنس یا از یک نوع به نوع می
 «شود یا به وسیله قیاس استدیگر منتقل می

ء پس استعاره نامیدن یک شی .(52: 1396 براتی،)
ه( است. از نظر غیرما وضع ل) به اسمی بیگانه
امری تزئینی است یعنی الزم  اساساًارسطو استعاره 

کاربردی زینتی دارد.  صرفاًو ضروری نیست بلکه 
نظران شرقی نیز چنین نقشی منتقدان و صاحب

و آن را مخصوص زبان  برای استعاره قائل شده
دانند. این نکته از تعاریفی که در مورد شاعرانه می

قابل  ستاغیون ارائه شدهاز سوی بال، استعاره
برداشت است. شمیسا در تعریف استعاره 

استعاره در لغت معنی استفعال دارد. »: استآورده
یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگر. زیرا 

ای را به عالقه مشابهت شاعر در استعاره واژه
ترین نوع برد. مهمجای واژه دیگری به کار میبه

قه مشابهت است که به آن مجاز، مجاز به عال
از نظر . (57: 1381 شمیسا،) «گویند.استعاره می

ای در بازنمود اندیشه استعاره، شیوه»کزازی 
شاعرانه است که در آن دو عنصر مورد مقایسه 

ها از هم آمیزند که جدا کردن آنچنان در هم می
ها دیگری را به یاد ممکن نبوده و یکی از آن

 ( و... 98: 1368 کزازی،) «آوردمی
بر این اساس دیدگاه کالسیک با در نظر گرفتن 
کارکردهای گوناگون برای استعاره، در نهایت 

داند. کارکرد اصلی آن را تزئین گفتار و نوشتار می
تواند سیاق کالم را از سطح عادی کارکردی که می

 و معمولی زبان ارتقا بخشد. 
 این دیدگاه تا سالیان متمادی مورد پذیرش
جامعه زبانی و ادبی دنیا بود. اما با ظهور 

نگرش جدیدی به استعاره ، شناختیشناسی زبان
جدید و معاصر استعاره که ة مطرح شد. نظری

شود، در واقع با انتشار نامیده می« نگرش شناختی»
نان، آتش و چیزهای »دو کتاب مهم و تاثیرگذار 

 «کنندآنچه مقوالت درباره ذهن افشا می: خطرناک
(Women, Fire, and Dangerous Things: What 

Categories Reveal about the Mind) لیکاف 
ها زندگی هایی که با آناستعاره»( و 1987)

لیکاف و ( Metaphors We Live by)« کنیممی
 جانسون و لیکافگذاری شد. ( پایه1981) جانسون
 کشیده بودند، چالش به را استعاره کالسیک که نگاه

 نشده، محدود زبانۀ حوز به تنها استعاره کردند دعاا
 حوزۀ از جمله و روزمره زندگی سراسر بلکه

 هکطوریبه است، دربرگرفته نیز را عمل و اندیشه
 استعاری اساساً  ماهیتیما ۀ هرروز مفهومی نظام
زیرا تنها راه درک مفاهیم انتزاعی و امور  .دارد

ای به گونهگیری از استعاره و غیرفیزیکی بهره
بازسازی این مفاهیم در قالب امور مادی و فیزیکی 

 استعارۀاست. این مطلب را در تعاریفی که از 
بسیاری از »: توان دیداست، میمفهومی ارائه شده

مفاهیم انتزاعی، ساختار دقیق و مشخصی ندارند و 
ها، به ها و اجزای سازنده آنتوان از ساختار آننمی
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کاملی دست پیدا کرد. ذهن خودی خود به درک 
گونه مفاهیم را بر اساس مفاهیم ملموس انسان این

تری که دارای ساختار دقیق و مشخصی و عینی
ونه مفاهیم گیابد و بدین روش به ایناست درمی
گیری دهد. چنین فرآیندی به شکلساختار می

شود. مفاهیمی که از های مفهومی منجر میاستعاره
 «شوند، مفاهیم استعاری نام دارنداین راه ادراک می

 .(57: 1396 براتی،)
معاصر ة بر این اساس باید گفت در نظری

. استعاره ریشه در ذهن و نظام مفهومی 1: استعاره
. استعاره 2ای صرفا زبانی نیست؛ آن دارد و پدیده

مختص زبان ادبی نیست و سراسر زبان  وجههیچ به
توان است. می روزمره و عادی ما را در برگرفته

گفت هر جا انسانی و ارتباطی وجود دارد، حضور 
استعاره قابل تشخیص است چرا که ارتباط بشر 
مبتنی بر اندیشه و اساس اندیشه مبتنی بر استعاره 
: است. از همین رو است که کوچش معتقد است

استعاره یک پدیده با توزیع گسترده است که »
رهنگ مادی و تمامی واقعیت فرهنگی ما اعم از ف

گیرد و بدون استعاره رویدادهای فیزیکی را دربرمی
 «توانیم از جهان خود سر در بیاوریمما نمی

جا که استعاره از آن» .(481: 1396 ،کوچش)
مفهومی درک یک امر انتزاعی به واسطه 

سازی آن در قالب امری مادی و عینی است. مفهوم
رد. حوزه از این رو هر استعاره مفهومی دو جزء دا

که همان امر انتزاعی است  (target domain) مقصد
 source) که در پی درک آن هستیم و حوزه مبدا

domain)  که امری عینی و محسوس است که به
سازی کمک آن امور غیرمادی و نامحسوس، عینی

شوند. ارتباط میان این دو حوزه شده و درک می
 نگاشت یابد کههایی نمود مینیز به شکل گزاره

(mapping) شود. باید توجه داشت که نامیده می
مفهومی برخالف  استعارۀدر  مبدأانتخاب نوع 

و  مبدأدیدگاه سنتی، شباهت عینی میان حوزه 

به عوامل انسانی بستگی دارد »مقصد نیست. بلکه 
های غیرعینی، استعاری و از پیش که شباهت

کس و حوزه مقصد را منع مبدأنامعلوم میان حوزه 
و « های تجربیبنیان»کند. این عوامل را می

 .(134: 1393 کوچش،) «نامندمی« انگیختگی»

 . انواع استعاره مفهومی 3ـ3
های مفهومی را ( استعاره1981) لیکاف و جانسون

و روند  مبدأهای حوزه با توجه به ویژگی
: به سه نوع تقسیم کردند آن،گیری شکل

های جهتی و رههای ساختاری، استعااستعاره»
این : ساختاری استعارۀ؛ «شناختیهای هستیاستعاره
بندی یک مفهوم وظیفه سازماندهی و قالب» استعاره

مند را در حوزه یک مفهوم دیگر به صورت نظام
 استعارۀبر عهده دارد. بنا به نظر کوچش در 

 نسبتاًساختار معرفتی  مبدأ،ساختاری حوزه 
ر.ک ) «ه مقصد استای برای شناسایی حوزپرمایه

 برای مثال اسم نگاشت ؛(75: 1396 کوچش،
دهد که چگونه نشان می« مباحثه جنگ است»
را با تجربه جنگ و نبرد، « بحث و مجادله لفظی»

لیکاف و »توان کرد. مفهومی و تصویری می
ای از های گزارهاند که اکثر استعارهجانسون برآن

ۀ استعار .(129: 1389 هاشمی،) «این نوع هستند
از نظر لیکاف و جانسون، تجربه ما »: شناختیهستی

دهد تا امکان شناخت از اشیا و جوهرها اجازه می
نوان وجود و جوهر عهایی از تجربیات بهبخش

مجزای واحد فراهم شود. زمانی که تجربیات 
توان به نوان وجود و جوهر شناخته شدند، میعبه
بندی کرد و ی و گروهبندها را طبقهها اشاره و آنآن

ها استدالل کرد. این نوع از از این طریق درباره آن
ها مفاهیم غیرمادی و غیرفیزیکی را به طور استعاره

کنند. باید توجه داشت فیزیکی مفهومی می
شناختی، درکی عمیقا بنیادین و های هستیاستعاره»

در عین حال خام، از مفاهیم مقصد به دست 
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مقدمات فهم  بعدیحله دهند که در مرمی
 کوچش،) «کنندهای ساختاری را فراهم میاستعاره
این نوع از »الزم به ذکر است که  .(75: 1396

تر های ساختاری، کلیها نسبت به استعارهاستعاره
هستند و ساختاردهی شناختی کمتری نسبت به 

های ساختاری برای حوزه هدف فراهم استعاره
ۀ استعار. (5: 1395 قاری،قائمی و ذوالف) «کنندمی

مفاهیم را »هایی هستند که یا وضعی استعاره: جهتی
 (spatial-orientational) گیری فضاییبراساس جهت

مانند باال، پایین، عقب، جلو، نزدیک، دور و... 
کنند. کارکرد استعاری دهی و مفهومی میسازمان

 نشأتهای فضایی از این واقعیت گیریاین جهت
ند و فضایی است و مکه بدن انسان مکانگیرد می

شکل عملکرد جسم وی با کارکردهایش در محیط 
: 1394 لیکاف و جانسون ،) «بیرون یکسان است

نظر، انتخاب و کاربرد از نظر این دو صاحب .(14
چرا که ؛ اختیاری نیست های جهتی،اغلب استعاره

ها ریشه در تجارب فرهنگی و فردی ما دارند. آن
رغم ها بهن دلیل ممکن است این استعارهبه همی

ماهیت مادی مشترک که ناشی از ساختار یکسان 
بدن انسان و عملکرد آن است، از فرهنگی به 

 فرهنگ دیگر متفاوت باشند.

 سازی صفات در اشعار کودکانهمفهوم .2ـ3
شاعر دهد که این بررسی اشعار ابراهیمی نشان می

کار خود به مورد صفت در اشعار 36 مجموع در
ها زیرمبنایی استعاری دارند. ست که همگی آنابرده

رغم تعدد و تنوع ظاهری، با این صفات علی
های یکدیگر ارتباط داشته و منشعب از نگاشت

های استعاری به صورت نگاشت»ترند. زیرا کهکلی
دهند، بلکه به منفک و مستقل از یکدیگر رخ نمی

ساختارهای  ها ومند با نگاشتصورتی نظام
 حقیقت،اند. در تری مرتبطتر و کالناستعاری عام
یافته ذیل ها به صورتی سازماناین نگاشت

گیرند و در این تری قرار میهای عمومینگاشت
-های پایینی ساختار نگاشتمراتب، نگاشتسلسله

های کنند. استعارههای باالیی را در خود حفظ می
هیم عام انتزاعی مانند مفا غالباًبسیار عامی را که 

ها زمان، حالت، دگرگونی و علیت از طریق آن
 «استعاره ساختار رویداد»شود، سازی میمفهوم

(Event  structure  metaphor) لیکاف) «نام دارند، 
1391 :168). 

از سه کالن  طور کلی،صفات اشعار شاهد به
اند که برای توصیف امور استعاره منشعب شده

های محیط توصیف اشیاء و پدیده: مختلفی چون
پیرامون، جانوران، حاالت شخصی افراد و توصیف 
امور انتزاعی همچون زندگی و گذر لحظات و... 

عمده در تولید ۀ اند. اما سه کالن استعارکار رفتهبه
 : این صفات عبارتند از

 ها، دارای مزه است.درک ما از پدیده. 5ـ2ـ3
ایی که انسان از آن بهره هترین شیوهیکی از متداول

گیرد تا احساسات منبعث از شرایط گوناگون را می
ترسیم نماید، توصیف احساسات با کمک 

های حس چشایی یا ذائقه است. ما دریافت
صورت ناخودآگاه، التذاذ خود از امور مختلف را به

و عدم التذاذ یا ناگوار بودن « شیرین»در قالب صفت 
شور، ترش یا تلخ بیان  یک امر را در قالب صفت

شیرین، زندگی شیرین، شوربختی، ۀ کنیم. خاطرمی
های ترش کردن و... نمونه تلخ، خبر تلخ، رو حادثة

ها احساسات برگرفته از معدودی هستند که در آن
اند. ابراهیمی ها ترسیم شدهامور مختلف با کمک مزه

-سازی صفات، بیشتر از هر کالننیز در مفهوم

بودن درک و « دارمزه»استعاره ی به کالنااستعاره
است. در هر پنج نوع توصیفی که دریافت، نظر داشته

یعنی توصیف اشیاء  ،خورددر اشعار او به چشم می
های محیط پیرامون، توصیف جانوران، و پدیده

توصیف حاالت شخصی گوینده و... ردپای این 
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د که شود. البته باید یادآور شاستعاره دیده میکالن
« ها، دارای مزه است.درک ما از پدیده»استعاره کالن

های ولی استعاره است؛نرفتهکار در اشعار به مستقیماً
بخش، شیرین امور لذت»منشعب از آن همچون 

سازی در مفهوم« امور ناگوار، تلخ هستند»و « هستند
استعاره، دو شود. پس این کالنصفات دیده می
  زیرمجموعه دارد.

 بخش، شیرین هستند.امور لذت .5ـ5ـ2ـ3
پربسامدترین صفتی که در اشعار ابراهیمی به چشم 

ر تکرار اب 17خورد، صفت شیرین است که می
ست. شاعر این صفت را هم برای امور مادی اشده

 : برد و هم برای امور انتزاعیکار میبه
در برگ برگ تو، اسرار ناپیداست/ هم قصه و هم 

 (23: 1376 ابراهیمی،) هم زیباستو  شیرینشعرت، 
بود/ در چهره آفتاب  شیرینلبخند تو را که گرم و 

 (22 ب:1386 ،ابراهیمی) دیدممی
 است شیرینهای من/ زیبا و آوازتان در گوش

  (48: همان)
 بر جمع کودکان کرد /شیریناو یک سالم 

  (3: 1385 ابراهیمی،)
حوزه »صفت شیرین ، هااین نمونه همةدر 

قصه »: ها به ترتیب عبارتند ازبوده و موصوف« أمبد
که جزو محسوسات و « و شعر، لبخند، آواز و سالم

روند. البته مواردی نیز هستند شمار میامور مادی به
 : مانند؛ اندها امور انتزاعی توصیف شدهکه در آن

 (51: همان) آییتو کی از راه می شیرینم/بهار سبز و 
 خواب زیبایی بودبود/  شیرینخواب من 

 (8: 1377 ابراهیمی،)
 شیرینجا/ مثل شعر و قصه، راستی که زندگی آن

 (6: 1378 ،هیمیابرا) بود
 ابراهیمی،) است شیریناین زندگی با تو/ هر لحظه 

1392 :7) 
 (14: همان) است/ که در دلم دارم شیرینیچه حس 

مانند یک رنگین  شیرین/آن روزهای خوب و 
  (21: 1382 می،ابراهی) کمان بود

ها برای امور انتزاعی که صفت شیرین در آن
ار کخواب، زندگی، لحظه، روز و... به: همچون

قابل توجه در این موارد این است که  نکتةاند. رفته
مفهومی، امور ۀ در استعار مبدأگفتیم حوزه  قبالً

یک امر انتزاعی  آنة اسطومحسوس هستند که به
شود، قابل دریافت یکه حوزه مقصد نامیده م

 ۀاستعار»: گویدشود. همچنان که کوچش میمی
عنوان مقصد و تر را بهمفهومی، مفهومی انتزاعی

ار کمبدأ بهنوان عتر را بهتر یا فیزیکیمفهومی عینی
گیرند. هنگامی که یک قلمرو مفهومی بر پایه می

 استعارۀقلمرو مفهومی دیگر فهمیده شود، یک 
کوچش به نقل ملکیان و ) «داشتمفهومی خواهیم 

های که در نمونهحال آن. (115: 1392 ساسانی،
شود که به نظر هر دو ارائه شده مواردی یافت می

از نوع مادی هستند. البته این  مبدأحوزه مقصد و 
زیرا که در ؛ قضیه منافاتی با گفته کوچش ندارد

توصیف حاالت و  غرض شده،های ذکر نمونه همة
عنوان رخاسته از اموری هست که بهاحساسات ب

اند نه خود آن حوزه مقصد در استعاره آورده شده
امور. یعنی وقتی شاعر خواب، قصه یا لبخند را با 

در حقیقت حالت  ،کندتوصیف می صفت شیرین
التذاذ ناشی از خواب، قصه یا لبخند را در نظر 

کند نه خود خواب و غیره را. مخاطب بازسازی می
انتزاعی را بر ـما مفاهیم استعاری مجازی زیرا که

 فهمیم. مبنای مفاهیم انضمامی می

 امور ناگوار، تلخ مزه هستند. .3ـ5ـ2ـ3
این نگاشت کاربرد چندانی در اشعار ابراهیمی 

سازی صفت وجود و تنها دو مورد مفهوم ندارد،
 : استدارد که متکی بر آن 

 یدا بودپ سوال تلخاش انگار/ یک در نگاه خسته
 .(34: ب1386 ،ابراهیمی)
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ها چشم اخم تلخها هم با خنده/ توان در چشممی
  (22: ب1382 ،ابراهیمی) را باز کرد
در این دو مورد مشترک بوده و مزه  مبدأحوزه 

های مقصد به ترتیب حاالت و حوزه است،« تلخ»
است. شاعر « اخم»و « سوال»ناخوشایند ناشی از 

وشایند ناشی از سوال و کوشیده است حالت ناخ
« تلخ»ردن را با صفت محسوس ک گدایی و اخم

بازآفرینی کرده و از این طریق ناگواری گدایی و 
 ست.ابداخالقی را به مخاطب کودک خود القا کرده

 دل، امری موجود است. .3ـ2ـ3
چه قلب امری باطنی و انتزاعی است و با آن دل

از  معموالًا متفاوت است. م کامالًشود نامیده می
های باطنی یا مرکز دریافت درونی با عنوان خواسته

توانیم دل را امری کنیم. از این رو نمییاد می« دل»
هایی که از محسوس تلقی کنیم. ولی در استعاره

امری « دل» عمدتاً ،شوداین واژه ساخته می
شود. این محسوس و گاه موجود زنده تصور می

کار ی در اشعار خود بهامر در صفاتی که ابراهیم
ست نیز مشهود است. او هشت بار از واژه ابرده

ست. از جمله اسازی بهره بردهبرای صفت« دل»
توان به صفات مشتق شده از دل در اشعار او می

باز شاد، دلسرد، دلگیر، دلشکسته، دلدل: صفات
استعارۀ و.... اشاره کرد که همگی منبعث از کالن 

 باشد. البته این کالنمی« ود است.دل، امری موج»
استعاره، به شکلی که مطرح شد در اشعار ابراهیمی 

دل، »کاربرد ندارد ولی به شکل دو خرده استعاره 
در ابیات « دل، موجودی زنده است»و « جسم است

 است.مورد بررسی نمود یافته

 است.دل، جسمی مادی  .5ـ3ـ2ـ3
ت، اسشدهپرکاربردترین تصویری که از دل ارائه 

 : ترسیم آن در قالب وجودی جسمانی است
من چون کبوترها، دلباز/ چون آسمانی تو، پهناور و 

 (23: 1376 ابراهیمی،) در تو کنم پرواز

، ابراهیمی) امشکستهدلبیا که  بیا و شاد کن مرا/
 ( 35: الف1382

است مادر، مثل پاییز/ به چای مهربانی  دلم تنگ
 (28: ب1386 ،ابراهیمی) دعوتم کن
 ،ابراهیمی) دلگیر شوم من ز تو خسته وهرگز نمی

  (21: ب1377
در این ابیات دل مشترکا حوزه مقصد بوده و 

ست که اای تصور کردهشاعر آن را جسم یا ماده
تواند منبسط یا قابلیت شکستگی دارد، همچنین می

منقبض گردد. در حقیقت حالت روحی شادی و 
وس بازشدگی و بسط با صفت ملم ،انبساط خاطر

و حالت تکدر خاطر و ناراحتی با ویژگی تنگ 
سازی شدن، شکستگی و گرفتگی دل مفهوم

برگرفته از تجارب ، هاینة ااست که همشده
باری، فیزیکی است. حالت شادی اغلب با سبک

از این رو با  است؛ توأمرخوت و احساس رهایی 
در حالی ؛ شودتصویرسازی می دل،واژه بازشدن 

که غم و غصه با نوعی گرفتگی خاطر و احساس 
باری همراه است و بهترین واژه سنگینی و گران

همان تنگ شدن دل یا ، برای ترسیم این حالت
 گرفتگی آن است.

 است.دل، موجودی زنده . 3ـ3ـ2ـ3
در مواردی هم دل موجودی زنده و صاحب 

 : استعواطف ترسیم شده
 دلشادمبا تو  همتا/ منای آشنای من، ای یار بی

 (23: 1376 ابراهیمی،) وقتی شوم تنها
 ابراهیمی،) دل سیرها هم از آن/ بازی شدند آن بچه
1385 :6)  

ها نیز حوزه مقصد دل است ولی در این نمونه
ست اانتخاب شده« شادی و سیر بودن» مبدأحوزه 

است. شاعر « دل»که ناشی از جاندار تلقی کردن 
ست که شاد اور کردهای تصدل را موجود زنده

آید. در شود یا از امور مختلف به تنگ میمی
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زدگی خود و شاعر حالت شادکامی و دل حقیقت،
کودکان را به دل نسبت داده و از این طریق این 

 ست.احاالت را برای مخاطب بازآفرینی کرده

 محبت، آتش است.. 2ـ2ـ3
با تغییرات فیزیولوژی  معموالًعواطف و احساسات 

تر آن یعنی اه است. محبت و حالت شدیدهمر
با عالئمی همچون افزایش دمای بدن،  معموالًعشق 
شدن، افزایش ضربان قلب و... همراه است. سرخ
گیری کالن استعاره این حاالت اساس شکل همة

پایه این »ست. بنابراین اشده« محبت، آتش است.»
های توان در تشابهات میان واکنشاستعاره را می

زیولوژیکی بدن بر اثر محبت و خواص فیزیکی فی
گونه که آتش جستجو کرد. به عبارت دیگر، همان

شود، احساس محبت نیز شدن میآتش موجب گرم
 «به لحاظ فیزیکی همین تاثیر را بر بدن انسان دارد.

های این استعاره در نمونه. (37: 1392 هاشمی،)
 شود. عباراتیزبان محاوره به وفور یافت می

منبعث از کالن « عشق کسی سوختنز ا» همچون
استعاره مذکور است. این استعاره به زبان ادبی نیز 

نشان  کودکانه،ست. نگاهی به اشعار اراه یافته
سازی برخی از دهد که ابراهیمی نیز در مفهوممی

 است و در ساختصفات به این استعاره نظر داشته
 النصفت در اشعار خود از فروعات این ک 11

نبود عاطفه »و « محبت، گرما است»استعاره یعنی 
 است. بهره گرفته« سرما است

 است.محبت، گرما  .5ـ2ـ2ـ3
محبت، » پرکاربردترین صورتی که از کالن استعاره

شود، در اشعار ابراهیمی دیده می« آتش است.
 ترسیم محبت در قالب حرارت یا گرما است. 

 ف پیدا بودو گیرایش/ آسمانی صا گرمدر صدای 
  (7: 1378 ابراهیمی،)

 دهداش/ بوی مادرانه میو ساده گرمهای خنده
 (39: 1388 ابراهیمی،)

در چهره آفتاب  و شیرین بود/گرم لبخند تو را که 

 (22 :ب1386 ،ابراهیمی) دیدممی

 در آسمان و زمین باز و شیرین/ گرم شد زندگی

 ( 12: 1374 ابراهیمی،)

و « گرما» مبدأزه در همه این موارد، حو

صدا، »: های مقصد به ترتیب عبارتند ازحوزه

شاعر عشق و محبتی را که در «. زندگی و خنده

ست را با عنوان اپس لبخند و صدا نهفته شده

 ست.اسازی کردهمفهوم« گرم»

 نبود عاطفه، سرما است. .3ـ2ـ2ـ3

با گرما و  توأماگر وجود محبت و عاطفه را 

بود محبت را نیز باید با لفظ پس ن بدانیم،حرارت 

سردی و سرما تصویرسازی کرد. همچون 

 : های زیرنمونه

ها شده شده پرپر گل زیبای خورشید/ خیابان

 (16: ب1382 ،ابراهیمی) دلسردخاموش و 

سرد / که چنین تیره و بی رنگ است جاآنچیست 

  (17 :الف1377 ،ابراهیمی) است احساسو بی

چشم و  ج و درد است/هر کس حسود است، در رن

 (17: 1388 ابراهیمی،) است سرد ، تاریک ودل او

احساسی را با لفظ شاعر در هر سه مورد، بی 

« احساسبی»است. واژه سازی کردهمفهوم« سرد»

ید این امر ؤاست، معطف شده« سرد»که به کلمه 

است. قابل توجه است که حوزه مقصد 

 اشخاص و موجودات« محبت گرما است»صفت

احساسی پیرامون شاعر هستند حال آن که صفت بی

جانی چون خیابان نسبت داده های بیبه پدیده

دهد که شاعر در ترسیم است. این نشان میشده

فضای کودکانه در اشعارش موفق است. او نگاهی 

موجودات دارد و همه را مهربان و ة کودکانه به هم

و کند سرشار از عاطفه و گرمای محبت تصور می

 داند.ها به دور میعاطفگی را از دنیای انسانبی



 5211ستان زمو  پاییز، 1 یاپی، پدومچهارم، شمارة  سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  537

 محبت، آتش است دل، امری موجود است ها، دارای مزه استدرک ما از پدیده هاکالن استعاره

 هانگاشت
بخش، امور لذت

 شیرین هستند
ناگوار،  امور

 تلخ هستند
دل، جسمی 
 مادی است

وجودی مدل
 زنده است

محبت گرما 
 است.

نبود عاطفه، 
 سرما است.

 صفت تلخ صفت شیرین مبدأهای حوزه
ماده شکستنی، 

منقبض و 
 منبسط شونده

شادبودن و 
 سیر شدن

 سرد گرم

 های مقصدحوزه

لبخند،  قصه، شعر،
 آواز، سالم، بهار،

زندگی، حس  خواب،
 و لحظه

 دل دل سوال و اخم
صدا، آواز، 

زندگی، خنده 
 و لبخند

میلی و بی
 دلسردی

 3 8 2 4 2 17 فراوانی

های تشخیص داده نوع کالن استعاره ادامه، در
کنیم تا میزان تطابق و تناسب شده را بررسی می

طور کلی هها را با دنیای کودکان نشان دهیم. بآن
سه نوع کالن استعاره برای صفات در این پژوهش 

در این کالن  مبدأهای ارائه گردید که حوزه
سوس و آتش و ها به ترتیب مزه، امر محاستعاره
های مقصد درک از امور، دل و محبت است. حوزه

دار فرض نخستین کالن استعاره بر پایه مادی و مزه
دوم  استعارۀاست. کالن کردن عواطف شکل گرفته

هایی گاه دل را جسم تصور کرده و به آن ویژگی
چون انبساط، انقباض، شکستگی و... نسبت 

داند که شاد می ایدهد و گاه دل را موجود زندهمی
کالن  .تشخیص() گرددشود یا از چیزی سیر میمی

های سوم نیز محبت را بر اساس ویژگیۀ استعار
فیزیولوژی ناشی از آن، آتش یعنی ماده ملموس و 

-کالنة کند. پس در هممحسوس تلقی می

ها بر حمل ویژگی سازیها، اساس مفهوماستعاره
هاده ن مادی و موجود بودن بر حوزه مقصد

جا که بنا به نظر لیکاف و ست و از آناشده
. 1: شناسانه سه نوع استاستعاره هستی»: جانسون

ها، درباره در این نوع استعاره: ظرفرۀ استعا
ها و اشیائی که در واقع، فاقد حجم و فاقد پدیده

کنیم که درون و بیرون هستند، طوری صحبت می
 در این: . تشخیص2گویی درون و بیرون دارند. 

نوع استعاره، شیء فیزیکی و مفهومی انتزاعی،  

شود و با این شخص انگاری شخص پنداشته می
های های مربوط به پدیدهتوان بسیاری از تجربهمی

ها و ها، مشخصهغیرانسانی را در چارچوب انگیزه
های . استعاره3 های انسانی درک کرد.فعالیت
هایی هستند که ای یا مادی از جمله استعارهپدیده

کردن اشیای مادی و فیزیکی شکل  بر اساس تجربه
بنابراین . (51: 1391 لیکاف و جانسون،) «گیرندمی
ة شناختی و از گونها از نوع هستیاستعارهکالنة هم

ای و تشخیص هستند. از سویی های پدیدهاستعاره
 بیشتر، مادی مبدأهای دیگر شاعر در انتخاب حوزه

چشایی و المسه نظر  حوزۀو به ملموسات د
ترین و در ترین، محسوسست، یعنی ملموساداشته

ترین امور مادی. در حقیقت شاعر با توجه دسترس
تالش ، به نوع مخاطبان خود که کودکان هستند

است تا حد ممکن به دنیای کودکان و کرده
ها نزدیک شود. زیرا نخستین ناختی آنشحوزه

کند ز زندگی کسب میاطالعاتی که کودک از آغا
س چشایی و سپس از طریق حس ة حواسطبه

المسه است و این نشان از رعایت اقتضای حال 
 مخاطب دارد.

 نتیجه
هدف پژوهش حاضر، کشف و تحلیل کالن 

های موجود در اشعار جعفر ابراهیمی در استعاره
های انجام شده در گیری صفات بود. بررسیشکل
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 36اد که مجموعا شاهد نشان د کتاب 13 مورد
مورد صفت در اشعار او وجود دارد که با تکیه بر 

 5فهومی تولید شده و برای توصیف م 8استعار
های محیط پیرامون، موصوف اشیاء و پدیده

جانوران، حاالت شخصی گوینده، افراد دیگر و 
...  امور انتزاعی همچون زندگی و گذر لحظات و

در تولید این  ت. شاعراسمورد استفاده قرار گرفته
درک ما از » ۀاستعارگانه به سه کالن36صفات 

ل امری موجود د» ،«استها، دارای مزه پدیده
است. این هنظر داشت «استمحبت آتش »و «است
ار کها اغلب به صورت مستقیم بهاستعارهکالن
سازی صفات به ها در مفهوماند و فروعات آننرفته

 : انداین ترتیب مورد نظر بوده
ها، درک ما از پدیده»استعاره از فروعات کالن

 بخش،امور لذت»: دو نگاشت« دارای مزه است
در ترسیم « امور ناگوار، تلخ هستند»و « شیرین هستند
اند و نگاشت نخست عامل آفرین بودهصفات نقش

 مبدأتوصیفی و پربسامدترین حوزه  ترکیب17تولید 
 2تولید  در اشعار ابراهیمی و نگاشت دوم عامل

-ترکیب توصیفی در اشعار او است. فروعات کالن

دل، »: ، دو نگاشت«دل امری موجود است»استعاره 
« دل، موجودی زنده است.»و « جسمی مادی است.

ترکیب وصفی با کمک نگاشت نخست  4باشد که می
ترکیب وصفی با تکیه بر نگاشت دوم تولید  2و 

محبت »ره استعااند و در نهایت فروعات کالنشده
» و « محبت گرما است»دو نگاشت نیز، «آتش است

باشد که حاصل نگاشت می«نبود عاطفه، سرما است.
 3ترکیب وصفی و حاصل نگاشت دوم  8نخست 

 ترکیب وصفی است. 
به ، هادر این کالن استعاره مبدأهای حوزه

های ترتیب مزه، امر محسوس و آتش و حوزه
است. توجه به مقصد درک از امور، دل و محبت 

دهد که اساس ها نشان میاستعارهساختار این کالن
ها در هر سه مورد بر حمل ویژگی سازیمفهوم

بر حوزه مقصد  مبدأمادی و موجود بودن از حوزه 
ها از نوع استعارهکالن همةست. بنابراین انهاده شده

های شناختی هستند. شاعر در انتخاب حوزههستی
چشایی و المسه  حوزۀسات دو اغلب به ملمو مبدأ

ترین ترین، محسوسست، یعنی ملموسانظر داشته
توان گفت او مقتضای حال مخاطب امور مادی. می

کند مفاهیم خود را به خوبی درک کرده و تالش می
ترین امور ترین و قابل دریافترا با در دسترس

سازی کند و تا حد توان برای مخاطب خود شفاف
 ست.اوفق بودهدر این مورد م

 منابع
نگاهی  .(1394) محبوبهآقاحسینی، حسین؛ همتیان، 

 سمت.: تهران .تحلیلی به علم بیان
مقایسه درک استعاره » .(1396) آهنگر، عباسعلی

توان ذهنی مفهومی کودکان عادی و کودکان کم
های فصلنامه تازه .«پذیر فارسی زبانآموزش

 .28ـ42صص .4ش .19س .شناختیعلوم
کانون : تهران .پروانه در باران(، 1374) جعفراهیمی، ابر

 پرورش فکری کودکان.
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 کانون پرورش فکری کودکان.: تهران
کانون : تهران .های شعروفهشک .(ب1377) ـــــــــ.

 پرورش فکری کودکان.
: تهران .چاپ دوم .آواز پوپک .(1378) ـــــــــ.

 کانون پرورش فکری کودکان.
: تهران .دهیتو بوی سیب می .(الف1382) ـــــــــ.

 کانون پرورش فکری کودکان. 
کانون : تهران .مهربان سبزپوش .(ب1382) ـــــــــ.

 کودکان.پرورش فکری 
 .چاپ سوم .کندآن مرد بازی می (.1385) ـــــــــ.
 کانون پرورش فکری کودکان.: تهران
کانون : تهران .هابه خاطر پرنده .(الف1386) ـــــــــ.

 پرورش فکری کودکان.
کانون : تهران .رازهایی در باد .(ب1386) ـــــــــ.

 پرورش فکری کودکان.
کانون : تهران .نها را ساده کغصه .(1388) ـــــــــ.
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 پرورش فکری کودکان.
کانون : تهران .ماری که شاعرم کرد .(1392) ـــــــــ.

 پرورش فکری کودکان. 
 .(1393) مهدیزاده، محمدافراشی، آزیتا؛ مقیمی

استعاره مفهومی در حوزه شرم با استناد به »
 .شناختزبان .«شواهدی از شعر کالسیک فارسی

 .1ـ21صص .2ش .5س
تحلیل متون ». (1389) فاطمه ،آزیتا؛ نعیمیافراشی، 
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