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 چکیده
که استعاره را موضوعی صرفاً  نظریة کالسیک برخالف

کند نظام می داند، نظریة معاصر ادعاادبی و زبانی می
اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به  ،ادراکی انسان

غیراختیاری، در زندگی روزمرۀ انسان  شکل ناخودآگاه و
با طرح این نظریه از سوی رود. کار میبهطور گسترده به

(، استعاره مفهوم Johnson( و جانسون )Lakoffلیکاف )
ی تازه از اکالسیک خود را از دست داد و وارد مرحله

شناسان در باب مفاهیم شد. تعاریف گوناگونی که از زبان
استعاره مطرح شد ما را برآن داشت تا شعر خاقانی را که 
اوج اعتالی انواع استعاره بود مورد واکاوی قرار داده و 

مفهومی و ۀ استعاریة شناسی نوین را بر پاتمامی مبانی زبان
 یابیم، زیرا که ویتعاریف لیکاف و جانسون در شعر وی ب

پنداری الف را مبدأ قرار داده تا ۀ در فهم استعاره، حوز
وسیله عوامل شناختی بتوان به مقصد لفظ استعاری مورد به

نظر رسید. در این پژوهش، که با روش تحلیل ابیات و 
خاقانی از انواع ۀ ها انجام گرفته، استفادتوصیف آن

به همراه آوردن  های گوناگونها با درک استعارهنگاشت
تحلیل و ترسیم اشکال مختلف یة نمونه شواهد مثال بر پا

است تا این امر را به برای فهم بیشتر مخاطبان شکل گرفته
اثبات برسانیم که استعاره در شعر خاقانی، از نظر 

شناسی شناختی، تمامی معیارهای موجود را داراست زبان
شده در ر گرفتهکاهای بهو نظریات معاصر درباب استعاره

 شعر او نمود قابل توجهی دارد.

 ،یخاقان  ک،یاستعاره، شعر کالس :هاهواژکلید
 .جانسون ،کافیل ،یشناخت یشناسزبان
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Abstract 

Contrary to the classical theory that regards 

metaphor as purely literary and linguistic, 

contemporary theory asserts that the human 

perceptual system is fundamentally arithmetic 

and that the metaphor is unconsciously 

pervasive, inhumane, and inhumane. With the 

layout of this theory by Lycaf and Johnson, 

metaphor lost its classical meaning and entered a 

new phase of concepts. Various linguistic 

definitions of metaphor led us to analyze 

Khaghani's poetry, which was the culmination of 

all kinds of metaphors, and to find all the 

foundations of modern linguistics based on the 

conceptual metaphor and the definitions of Lycaf 

and Johnson in his poem. In his understanding of 

metaphor, he originated the realm of the notion 

of A to reach the intended metaphorical goal by 

cognitive factors. In this study, which is done by 

analyzing and describing the scriptures, 

Khaghani uses a variety of mappings with 

understanding of various metaphors to provide 

examples of evidence based on the analysis and 

drawing of various forms to further understand 

the audience in order to prove this. Let us assume 

that the metaphor in Khaghani's poetry has all the 

criteria in cognitive linguistics, and the 

contemporary theories about the metaphors used 

in his poetry are remarkable. 

Keywords: Metaphor, Classical Poetry, 

Khaghani, Cognitive Linguistics, Lickoff. 

Johnson. 
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 مقدمه. 1
جهت ایجاز در میان انواع صور خیال، استعاره را به

ترین کشف شاعر به شمار هنرمندانه باید ،و تخیل
استعاره کارآمدترین ابزار ». و به قول شمیسا آورد

« است اصطالح ابزار نقاشی کالمتخیل و به
تواند زبان استعاره می» (. پس142: 1371)شمیسا، 
 و احساسات قلبی شاعر را که زبان عواطف

معمولی توان بیان آن را ندارد، با زبانی لطیف و نرم 
شفیعی « )کند و به دور از منطق معمولی سخن بیان

تعریف »اما باید گفت که:  (.112: 1366کدکنی، 
ترین تعاریف در پریشان از همواره یکی استعاره،

« از گذشته تا حال بوده است کتب بالغی
سدۀ سوم )چنانکه از تعریف جاحظ (. 117،همان)

، از (سدۀ هشتم هجری)خطیب قزوینی  تا (هجری
 ترین بالغیون دربارۀ استعاره،میان تعاریف معروف

« توان یافتبیش از پانزده تعریف متفاوت می
با پذیرش تعریف مشهور  (. اما75:  1387سارلی،)

 تشبیهی که» شدۀ استعاره، یعنیو تقریباً پذیرفته
یا مجازی  ،یکی از دو سوی آن حذف شده باشد

( 181: 1371همایی،« )که عالقة آن مشابهت باشد
ترین و موجزترین هنری، را باید برترین استعاره

دانست و این با تعریفی که  شکل صور خیال
لفظ »است که شمس قیس رازی از ایجاز آورده

 شمس قیس رازی،« )معنی بسیار اندک بود و
است. در تعریفی دیگر از  منطبق( 326: 1373

استعاره یک نوع مجاز و »استعاره آمده است 
ای به جای واژه دیگر، امری تزیینی جایگزینی واژه

: 1384صفوی، « )ای استشده صهخال و تشبیه
رفته تعاریف سنتی از استعاره در (. اما رفته172

پردازانی قرن حاضر مورد انتقاد قرار گرفت و نظریه
گرایانه به ، نگاه سنتی«لیکاف و جانسون»همچون 

ها استعاره را از استعاره را مورد نقد قرار دادند. آن
مورد واکاوی قرار دادند تا بابی شناسی زبانمنظر 

نو در نگاهی نوین به استعاره گشوده شود. باید 

شناسان به استعاره تنها به یادآور شد که نگاه زبان
از زمان تولد ه شود بلکقرن حاضر معطوف نمی

میالدی، استعاره  71هة دشناسی شناختی در زبان
عنوان موضوع کانونی این حوزه مطرح همواره به

لعة رو باید گفت که با مطا. ازایناستبوده
 همواره هااستعارهاستعاره، ۀ در حوز انشناسزبان

 یشةدو اند عنوان ابزاری جهت ارتباط میانبه
نقطه ». اندقرار گرفتهمورد بررسی مختلف در ذهن 

شناسی زبان ۀآغاز نگاه جدید به استعاره در حوز
توان رویکردی دانست که لیکاف و شناختی را می

استعاره، چیزی که با آن در کتاب ( 1981جانسون )
)افراشی و همکاران، « ، مطرح کردندکنیمزندگی می

. این رویکرد در تقابل با نگاه سنتی به (44: 1394
های را از ویژگی تعاره قرار داشت که آناس لةمقو

گرفت. ای در نظر میعنوان ابزاری آرایهکالم و به
های ساخت استعاره از ویژگی ،در این رویکرد»

شود که به ناپذیر ذهن درنظر گرفته میاجتناب
منظور درک بهتر مفهومی انتزاعی از طریق مفهومی 

. (Grad, 2007: 189)« پذیردملموس صورت می
را به  نگاه کالسیک استعاره ،لیکاف و جانسون

استعاره، تنها به »چالش کشیدند و ادعا کردند 
زندگی  حوزۀ زبان محدود نشده، بلکه سراسر

روزمره و ازجمله حوزۀ اندیشه و عملمان را نیز 
مفهومی هرروزۀ  که نظام طوریدربرگرفته است، به

ی ماهیت ـ کنیمکه براساس آن فکر و عمل میـ  ما
ها ادعا کردند که عمدتاً آن .اساساً استعاری دارد

اند بخش اعظم نظام براساس شواهد زبانی دریافته
هرروزۀ ما از ماهیتی استعاری برخوردار  مفهومی

 جااست؛ اندیشة استعاری، اصلی طبیعی و همه
حاضر است که در زندگی به شکل خودآگاه و 

 ,Lakoff and Johnson) «رودکار می ناخودآگاه به

بنابراین آنچه که استعاره مفهومی را  .(3 :1980
تنها ماهیت ساختاری بیشتر مورد توجه قرار داده، نه

های معنایی آن است. زیرا آن، بلکه معنی و ساخت
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 به اعتقادمفهومی،  ۀ عالوه بر ساختار استعار»
های مفهومی شناسان شناختی، معنی بر ساختمعنی

ترتیب  ست. به ایناقراردادی نهاده شده
های شناختی های معنایی همانند دیگر حوزهساخت

ها از انسان نمایانند کهمقوالتی ذهنی را باز می
 . )صفوی،«اندها شکل دادهشان به آنطریق تجربه

1383 :367) 

ها را توان استعارهبا این تعاریف و نظریه، می 
عتال و قدرت یافتن در شعر خاقانی که نقطه ا

نگاه سنتی در  مورد واکاوی قرار داد، اره استاستع
باب صور خیال مورد بحث را در قرن شعر وی 

های موجود در شعر خاقانی کنار گذاشت و نمونه
شناسی زبان» نوینیة نظررا در باب استعاره با 

 مورد تحلیل قرار داد.« شناختی

 پژوهش ضیةمسئله و فر

اتب از از آنجا که استعاره در شعر خاقانی به مر
دیگر شاعران بیشتر است و انواع استعاره با اشکال 
گوناگون در شعر وی نمود یافته، این امر ما را برآن 

شناختی  شناسیزبانداشت تا استعاره را از منظر 
که پس از بررسی و  ،مورد تحلیل قرار دهیم

پژوهش در باب استعاره از منظر نظریه مذکور در 
کار ههای بارهعصر حاضر، مشخص شد که استع

شده در دیوان خاقانی، نمودهای قابل توجهی گرفته
شناختی شناسی زبانیة نظراز تعاریف استعاره در 

را داراست و تمامی مبانی این نظریه در شعر او 
 بارز است. کامالً

 روش پژوهش
شناختی را شناسی زبانیة نظردر این پژوهش ابتدا 

یدن به مقصود و مورد مطالعه قرار دادیم و برای رس
شناخت هر چه بیشتر نظریه مورد بحث، از دو 

 شناختیشناسی زبانشخصیت برجسته در علم 
 لعة)لیکاف و جانسون( کمک گرفته و ضمن مطا

های خاقانی را بر های آنان، استعارهنظریه و گفته

با ترسیم شکل برای مخاطبان شناسی زبانمبنای 
سی دیوان ایم تا ضمن بررشرح و تفسیر نموده

شده در آن، کار گرفتههای بهخاقانی و استعاره
را در شعرش به شناسی زبانوجود استعاره از منظر 

 اثبات برسانیم.

 پژوهشپیشینة 
فوق و ارتباط آن با استعاره،  یةنظر ۀدربار

 است:های زیر انجام شدهپژوهش
ا استفاده از دیدگاه ب (1388) انگلفام و دیگر

اشعار  تی، استعارۀ زمان را درشناسی شناخزبان
فروغ فرخزاد مورد مطالعه قرار دادند و به این 

صورتی  ها به هماننتیجه رسیدند که این استعاره
زبانان وجود دارد، در که در گفتارِ روزمرۀ فارسی

 ند.شوشعر فروغ نیز یافت می
در پژوهشی  (1389) شریفی و حامدی شیروان
نوجوان در  کودک و به بررسی استعاره در ادبیات

 د.شناسی شناختی پرداختنارچوب زبانهچ
های استعاره( 1391زاهدی و دریکوند )

کردند  شناختی در نثر فارسی و انگلیسی را بررسی
 کلیدرو برای این منظور، جلد نخست از رمان 

 شوریده مردم به دور ازآبادی و رمان نوشتة دولت
 .هم مقایسه کردندهاردی را بانوشتة 

بررسی به  (1395) حمود عباسی و دیگرانم
انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی برمبنای 

 .انداقدام نموده شناسی شناختیزبان
تحقیق مذکور، این پیشینة بنابراین با توجه به 

مبنای پژوهش که استعاره در دیوان خاقانی را بر
شده مورد واکاوی قرار داده، از مطرحیة نظر

است و با هیچ پژوهش  برخوردار نوآوری کاملی
 پوشانی ندارد.زمینه همخاصی در این 

 بحث و بررسی
قانی هر لحظه تصویری تازه کارگاه خیال خا

ی در ذهن او به وی مجال تالطم معان»است. آفریده
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های ها را در قالب جملهآن است کهدادهنمی
است که متداول ریزد و پیوسته در این تالش بوده

ذهنی خود  به استعارات و تشبیهات، صورل سبا تو
(. 15: 1381 دشتی،) «تر نشان دهدتر و زندهرا قوی

کاربرد استعاره  ۀهمین امر سبب شد تا کزازی دربار
در شعر خاقانی از میان : »در شعر وی چنین گوید

 «عناصر بدیعی، استعاره بیشترین کاربرد را دارد
کار برده بههای (. اما استعاره222: 1368)کزازی، 

تفاوت است و شده در شعر خاقانی با دیگر شعرا م
 ۀاست. دربارشناسی یافتهارتباط خاصی با زبان

شناسی، نظرات مختلفی استعاره و ارتباط آن با زبان
 .I) است. ریچاردزمعاصر ارائه داده شدهۀ در دور

A. Richards )«زبان  ه حاضرِشهمی لاستعاره را اص
( و معتقد است 92: 1383ردز، )ریچا «شمردبرمی

که استعاره همواره در زبان نمود دارد. اما 
استعاره نظرات دیگری  ۀشناسان شناختی دربارزبان
شناسان شناختی، استعاره به از دیدگاه زبان» :دارند

قالب مفاهیم  هرگونه فهم و مفاهیم انتزاعی در
شود و اساس آن، درک و اطالق می ترملموس

 Lakoff« )دیگر است اساس چیزز بریک چی بةتجر

and Johnson, 1980: 20.) زلتان کووچش (Zoltan 

Kovecses،) معتقد  ،شناسیپرداز زباندیگر نظریه
ای پنداره ۀیک حوز استعاره یعنی فهمیدن» است

 ،بنابراین فرمول .دیگر ایِپنداره ۀبه واسط یک حوز
قابل  «ب» ایِپنداره ۀحوزو  «الف» ایِپنداره ۀحوز

 ۀحوز ،شناسی شناختیدر زبانکه  ،ترسیم است
 خوانند که معموالًمیمقصد  ۀرا حوز« فال»
 نیز «ب» ایپنداره ۀحوز و ،اندیعاهیمی انتزافم

اهیمی فم معموالً شود کهنامیده می مبدأ ۀحوز
(. در شعر Kövecses, 2010: 4) «ملموس هستند

 مشهود است. خاقانی این مطلب کامالً
 ل:مثا 

 گلگون ما که آبخور اصل دیده بود
 ایمبر آب او صفیر زکیوان شنیده

گلگون )مفهوم ملموس(  ،یفوق از خاقان تیدر ب
 .است( قرار گرفتهیاستعاره از جان )مفهوم انتزاع

 
چند دهة در  شناسیِ شناختیمطالعاتِ زبان

تعریف کرد که  اخیر، ماهیت جدیدی برای استعاره
 ه فقط آرایة ادبی یا یکی ازستعاربراساس آن، ا

فرایندی فعال در نظامِ  صور کالم نیست، بلکه
تحقیقات لیکاف و  .شودشناختیِ بشر محسوب می

محدود  بردهای استعارهکرد که کار جانسون ثابت
به حوزۀ مطالعات ادبی و کاربرد واژه، عبارت یا 

نیست؛ استعاره، همچون ابزاری مفید، نقش  جمله
دارد و  ها و امورو درکِ پدیدهمهمی در شناخت 

در حقیقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد 
ریزی برنامه که زنجیرۀ رفتاری طبق آن ،کندمی
این دو محقق یادآور شدند نظام مفهومی . شودمی

واقف  ما چیزی نیست که در حالت عادی بدان
باشیم؛ بدین معنی که ما در بسیاری از امور جزئی 

ناخودآگاه در امتداد  ایگونه روزانه، کمابیش به
بر این » .کنیماندیشیم و عمل میخطوطِ خاصی می

ها ادعا کردند که عمدتاً براساس شواهد آن اساس
اند بخش اعظم نظام مفهومی هرروزۀ زبانی دریافته

ما از ماهیتی استعاری برخوردار است؛ اندیشة 
حاضر است که  جااستعاری، اصلی طبیعی و همه

کار به شکل خودآگاه و ناخودآگاه به در زندگی
که  ،نوع استعاره را ها اینآن (.5)همان،  «رودمی

ریشه در زبان روزمره و متعارف دارد و اساساً 
انتزاعی بر پایة امور عینی و  مبتنی بر درک امور

مفهومی یا تصویری کردن مفاهیم ذهنی است، 
 های. فرضیهنامیدند «مفهومی یا ادراکی استعارۀ»
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شناسی شناختی زبان یةمفهومی در نظر ۀاستعار
 شود:بدین شکل ارائه می

مفهوم است، نه در  کانون استعاره درالف( 
تنهایی کانون براساس این نظریه، کلمات به .کلمات

عنوان گیرند، بلکه مفهوم موردنظر بهاستعاره قرار نمی
استعاره قرار خواهد گرفت و خواننده از تمامی متن 

این نة م استعاری را دریافت خواهد کرد. نمومفاهی
 شود.وفور یافت میمورد در شعر خاقانی به

 مثال:
 شد ناخن من سفته، ز بس کز سر مژگان

 انگشت مرا پیشه شد الماس ربایی
 (669: 1373)خاقانی، 
گونه که در بیت فوق مشهود است، مفهوم همان

بلکه  ،تک کلمات نیستاصلی استعاری در تک
کلی استعاره از تمام بیت قابل مشاهده است  مفهوم
توان گفت کانون اصلی استعاره مفهوم کلی و می

 و یا: بیت است.
 هر مجلسی و شمعی من تابشی نبینم

 هر منزلی و ماهی من اختری ندارم
 غواص بحر عشقم و بر ساحل تمنا

 ندارم گوهری هم و گشادم صدف چندین
 (279: 1375)خاقانی، 
کسی و خاقانی درمورد بی ،ابیات فوقدر 

را « گوهر»و  «اختر»شدن از اقوام،  تنهایی و دور
در حالی که مفهوم استعاره در  ،استعاره قرار داده

 همچنین:تمامی ابیات قابل درک است. 
 تنم چو رشتة مریم دو تا است

 یکتا است عیسی سوزن چون دلم
 (24)همان، 

در این بیت  ،گونه که مشخص استهمان
مد نظر است و بنیان « الغر بودن جسم» کلیمفهوم 

توان کانون اصلی استعاره در کلمات نیست و نمی
بلکه  ،تک کلمات دانستستعاره را در تکاصلی ا

ها در کنار هم یک مفهوم استعاری واحد را به واژه

 کنند.خواننده منتقل می
بنیان استعاره نه براساس شباهت، که برپایة ب( 

زمان در تجربة انسان متقاطع همقلمروهای  ارتباط
 .استگرفته ها شکلهای این حوزهو درک شباهت

 مثال:

 جمشید سام عصمت، سام سپهر سطوت
 دارای زال همت، زال زمانه داور

 (.277: 1373)خاقانی، 
علت تشابه، ممدوح در این بیت، خاقانی به

را با جمشید و « محمد بن محمود ملکشاه» خویش
، بلکه این استاستعاره قرار نداده... سام و زال و

افراد مذکور  ۀهایی که درباراساس تجربهاستعاره بر
است؛ چراکه این ، قرار دادهدر شاهنامه وجود دارد

اند که کدام دارای خصوصیتی بارز بودهافراد هر
صورت عرف در میان مردم رایج است و خاقانی به

 است.ها نظر داشتهاز این حوزه به آن
 ن بیت زیر:همچنی

 کیخسرو رستم کمان، جمشید اسکندر مکان
 چون مهدی آخر زمان، عدل هویدا داشته

 (539)همان، 

کیخسرو رستم کمان، »، خاقانی در بیت فوق
را استعاره « ، مهدی آخر زمانجمشید اسکندر مکان

است قرار داده« خاقان اکبر منوچهر شروان شاه» از
اهری هت شباهت ظو این لفظ استعاره به ج

« جمشید، حضرت مهدی ،کیخسرو»ممدوح با 
افراد بلکه مفاهیم استعاری این  ،استحاصل نشده

های بارزی است که در میان مردم ویژگی خاطربه
شناخته شده هستند و شاعر با کمک تجربه و 

ها، ممدوحش را از نظر اخالق و رفتار با این شنیده
نظر باهت ظاهری را مد اشخاص برابر دانسته و ش

 است.قرار نداده
ی است که شامل اهنظامِ مفهومیِ ما استعارج( 
عمیق و پایداری چون زمان، رخدادها،  مفاهیم

وسیلة به این مفاهیم .شودعلل، اخالق، ذهن و... می
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شوند ای درک و فهمیده میهای چندگانهاستعاره
 .اندمستدل که دارای مفهومی

  آصف حاتم سخا، احنف سحبان بیان
 حیی خالد عطا، جعفر هارون شعاری

 (255: 1373)خاقانی، 
هایی از قبیل بخشش، در بیت فوق، استعاره

خلقی و قدرت بیان، و دست کرم داشتن مد خوش
نظر است که هرکدام از افراد مذکور با خصایصی 

و  مشهور هستند که در کتب مختلف مستدل هستند.
 ست. الدین وزیر عراق اها در وصف زینتمامی آن

 همچنین بیت زیر:
 بخش است، با فر سیاوخش استکیخسرو جان

 بهرام فلک رخش است، رهوار چنین خوشتر
 (912)همان، 
ها، اختیاری و نظام مفهومی استعارهد( 

اگرچه براساس دالیل گسترده،  .بخواهی نیستنددل
های مشترک طبیعت مشترک جسم انسان و تجربه

. ها مؤثر استعارهدهی استدیگران، در شکل وی با
برای نمونه شاعر در بیت زیر، با یک تجربه و 

یاقوت بلور » دیدی که به امور محسوس دارد،
را استعاره از شراب قرار داده، که این امر « هحلق
مانند انگور است که به های یاقوتخاطر دانهبه

 ما کانه مورد نظر خاقانی است. قةمجاز عال
 یاقوت بلور حلقه پیش آر

 ورشید هوا نقاب در دهخ
 (1112)همان، 

که دارای رنگی سرخ و از این حیث  ،«شراب»و یا 
است، استعاره قرار گرفته شده که بر اثر « لعل» شبیه

 است.تجربه و دالیل واضح اتفاق افتاده
 لعل در جام تا خط ازرق

 شعله در چرخ اخضر اندازد
 (123: 1368)خاقانی، 

همة که در  ،زیردر بیت « نرگس»ۀ همچنین واژ
استعاره قرار داده  علت شباهت با چشمآثار ادبی به

 ،بخواهی نیستشده و این یک امر اختیاری و دل
 است.صورت عرف و قانون درآمدهبلکه به

 پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک
 شکوفه، نرگس بینای منچون فلک شد پر

 (321)همان، 
نسون را کلیدی لیکاف و جا یآرابر این اساس 

 :توان چنین خالصه کردمی
طور اساسی، طبیعتی مفهومی ها بهاستعاره .5
براساس این نظریه، مقصود از بیان استعاره،  :دارند

 م در هر قالبی است. این ویژگی دررساندن مفهو
 بارز است. برای نمونه: شعر خاقانی کامالً

 آب شور از مژه چکید و ببست
 زیر پایم نمکستان برخاست

 (61: 1373خاقانی، )
 استعاره از« آب شور»لفظ  ،در بیت فوق

در ادامه، « مژه»مة لکاست و با توجه به « اشک»
 شود. و یا در بیت زیر:مفهوم اصلی آن دریافت می

 در کام صبح، از ناف شب مشک است عمدا ریخته

 زرین هزاران نرگسه، بر سقف مینا ریخته
 (377)همان، 

 استعاره از« نرگسه»ۀ واژدر این بیت از خاقانی، 
، بعدمة لککه این امر با توجه به  ،است« ستارگان»
توان لفظ بارز است و نمی کامالً ،«سقف مینا»

 را از آن استنباط کرد.« چشم» دیگری مثالً
ریشه در تجربیات هرروزۀ  ادراکیهای استعاره .3

ادراکی، در شعر خاقانی ۀ این ویژگی استعار .ما دارند
مشهود است و شاعر تمامی تجربیات  خوبیبه

خویش را، که از نزدیک درک نموده، در قالب 
کند. این مشخصه بیشتر از راه ریزی میاستعاره طرح

گونه که شاعر صحنه یا افتد، بدیندیداری اتفاق می
کند و آن اتفاقی را به کمک حس بینایی مشاهده می

 ل:برد. برای مثاکار میرا در پوشش استعاره به
 دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشید

 گنج افریدون چه سود اندر دل دانای من
 (321: 1368 ،ی)خاقان
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هایی ها و شنیدهدر مثال فوق، شاعر به کمک دیده
که از داستان ضحاک و مارهای دوش او تجربه 

ها را در پیچش و در بند نمودن افراد، برای نموده، آن
گونه ده و بدینکار بروزنجیر پای خویش بهغل

است. همچنین این امر، با ای زیبا را رقم زدهاستعاره
در بیت زیر، که مراد « آهن»استعاره قرار دادن لفظ 

ای ، استعاره«قفل و زنجیر بسته بر پای اوست»شاعر 
مستقیم خود بة کار برده که حاصل تجرادراکی به

 شاعر و درک کردن این امر است.
 عبمساقم آهن بخورد و از ک

 سیل خون به ناودان برخاست
 (62)همان، 

هستند طورکامل استعاری اندیشة انتزاعی به .2
 ها کامل نیستند. مفاهیم انتزاعی بدون استعارهو 

توان نتیجه گرفت که مفاهیم بر این اساس می
انتزاعی باید شخصیت پیدا کنند تا استعاره کامل 

دوار مکنیه است که در ا ۀشود و این همان استعار
مختلف شعر فارسی وجود دارد و شعر خاقانی هم 

 بهره نیست:ن بیاز آ
 میان به خدمت تو  عقل، جان بر

 شتابد به هر کران که توییمی
 (678: 1373)خاقانی، 

را « عقل» لفظ ذهنی ، شاعردر بیت فوق
 است.کار بردهمکنیه بهۀ صورت استعاربه

گیر طور ثابت همههای ادراکی ما، بهنظام .1
در رابطه با  که استعاره برای استدالل نیستند، زمانی

 .رود، ممکن است ناپایدار باشدکار میدیگر مفاهیم به

فوق در شعر خاقانی نمود بارزتری یة این نظر
دارد. زیرا نظام ادراکی شاعری همچون خاقانی با 

عصرش بسیار متفاوت است و دیدگاه او، شاعران هم
ادن بسیاری از امور، برای عموم برای استعاره قرار د

 قابل درک نیست و فهم آن با مشکل مواجه است.
یوسف زرین » در بیت زیر استعاره قرار دادن

برای آفتاب، تنها از درک و استنباط خاقانی « نقاب
 است: ید و نسبت به شاعران دیگر ناپیداآبرمی

 دوش برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب
 به جای انقالبکرد بر آهنگ صبح، جای 

 (71)همان، 
را استعاره از « چاه سیم» و یا در بیت زیر که شاعر

که در افکار سایر شعرا  ،گرفته« زنخدان معشوق»
 چنین ادعایی وجود ندارد.

 اه سیمصبحدم آب حیات خوردم از آن چ
 کنان جاه و آب، صرفآبعقل بر آن چاه و 

 (46: 1368)خاقانی، 
باید  ،ختصر بیان شدطور مبنابر مواردی که به

های گفت که از نظر لیکاف و جانسون، استعاره
 «نگاشت»ادراکی و مفهومی دارای جزئی به نام 

(Mapping) .ۀاصطالح که از حوزاین » است 
های است به انطباقریاضیات به عاریت گرفته شده

 «مفاهیم مرتبط به هم اشاره دارد استعاری میان
بدین معنی که  (.44: 1394)افراشی و دیگران، 

چیزی در  «فهم و تجربة»در اصل  ادراکیاستعارۀ 
لیکاف و . اصطالحات و عباراتِ چیزِ دیگر است

جانسون اساس این رابطه را که به شکل تناظرهایی 
 «نگاشت»گیرد، می میان دو مجموعه صورت

، نگاشت منظور ازتوان گفت درواقع می . نامندمی
ناختی است که در های دو حوزۀ شتطبیق ویژگی»

)راسخ مهند، « اندشده قالب استعاره به هم نزدیک
ها ما را به مقصود (. و این نگاشت191: 1393

ها سازد. پس نگاشتاصلی استعاره رهنمون می
محمل مشترکی هستند که شاعر برای عینیت 

 برد.بخشیدن امور ذهنی به کار می
 دارای که را ایمجموعه»و جانسون  کافیل
 یا مبدأ قلمرو است، ترمتعارف و ترعینی میمفهو
 و انتزاعی مفاهیم دارای که را دیگر مجموعة و منبع

 «خوانندمی هدف یا مقصد قلمرو است، ترذهنی
(Evans and Green, 2006: 308.)                     

 اولیهۀ نگاشت استعار

 مفاهیم مقصد مفاهیم مبدأ      



 1521ستان تابو بهار ، 1 یاپی، پاول، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  511

اصل استعاره را نگاشت  ربدین ترتیب لیکاف د
مفهومی تعریف  لمروهای متناظر در نظاممیان ق

ای از ا مجموعهرو، هر نگاشت راین کند و ازمی
 ـ یک گزارۀ صرف و نهـ  تناظرهای مفهومی

داند. به عبارت دیگر، برخالف آنچه که نظریة می
این کلمات یا عبارات »کند، می کالسیک مطرح

سازند و اساس آن بر نیستند که استعاره را می
هومیِ دو حوزۀ مبدأ و مقصد استوار روابط مف

 است. از این منظر، کار کلمات و عبارات،
برانگیختن ذهن ما به برقراری ارتباطی است که در 

روابط میان دو  ها وخالل آن، موضوعات، ویژگی
  .(Lakooff: 1989: 186) «شودحوزه منتقل می

/ چون زر سرخ سپهر، سوی ترازو رسید :مثال
: 1368)خاقانی،  لیل و نهارة لپت راست برابر بداش

183) 

 
/ دینار تونیمة دوش گرفتم به گاز،  همچنین بیت:

 چشم تو با زلف گفت، زلف تو در تاب شد
 (595)همان، 

 

بر شواهدِ زبانیِ  لیکاف و جانسون با تکیه
 آمده را به سه دستة دست های بهروزمره، نمونه
شناختی تیهای هساستعاره های جهتی،اصلیِ استعاره

اند که ذیل این تقسیم کرده های ساختاریو استعاره
 پردازیم.مبحث به آن می

 های جهتیاستعاره. 1

هایی هستند که استعاره ،های وضعی یا جهتیاستعاره»
 گیری فضاییجهت عمدتاً مفاهیم را براساس

کنند. کارکرد استعاری مفهومی می دهی وسازمان
گیرد می ین واقعیت نشأتهای فضایی از اگیریجهت

مند و فضایی است و شکل که بدن انسان مکان
کارکردهایش در محیط بیرون  عملکرد جسم وی با

های استعاره. (Lakoff,johnson, 1980:14« )یکسان است
 :کنندجهتی دو نوع از مفاهیم را سازماندهی می

است. در  سادۀ فضایی مفاهیمکننده . بیان5.5 

اعتال و نة ه، همیشه جهت باال نشااین نوع استعار
ذلت و  ۀدهند، و جهت پایین نشانمرتبگیبلند

 مثال:. خواری است

 جوید باال برتریخواست تا در صف هوا می

 ماچانش گرفتم دست و افکندم به صف پای
 (211: 1368)خاقانی، 

را در سمت « برتری و اعال» در این بیت، شاعر
پای »ت پایین د و در مصرع دوم، سمجویباال می
 داند.ذلت و خواری می نةرا نشا« ماچان
 همچنین در بیت زیر: 

 گیرد در این شیب بالکار من باال نمی
 اعن بند ةدر مضیق حادثاتم بست

 (2)همان، 

شهود است، خاقانی جهت م گونه که کامالًهمان
بیند و وسامان یافتن امور میعنوان سرباال را به

را منشأ بال و « الشیب ب» عوض جهت پاییندر
 است.سختی درک کرده

مربوط به  آشکار طورمفاهیمی که به. 5.3
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 فیزیک بدن ما نیستند، بلکه در تجربة روزمرۀ ما
های فرضزمینة پیش که دارای جایگاه عظیمی درـ

 ریشه دارند. ـفرهنگی ماست
 وار به جوزای دو رویم به وبالریمشت

 رندچه کنم چون سوی سرطان شدنم نگذا
 (154: 1368)خاقانی، 

عنوان سعد اکبر مشتری در فرهنگ ما بهۀ ستار»
صورت »(. و 737: 1366)مصفی، « شودشناخته می

فلکی سرطان، جایگاه شرف مشتری است، همچنین 
: 1362)بیرونی، « جوزا، جایگاه وبال مشتری است

مشتری، جوزا و »(. بنابراین باید گفت که 397-398
فرض فرهنگی، دارای یک پیش عنوان، به«سرطان

جایگاه عظیمی است که مربوط به فیزیک بدن ما 
خود، که ۀ روزمربة نیستند و شاعر با شناخت و تجر

« شهر ری»را استعاره از « جوزا»ها کسب نموده، از آن
 است.قرار داده که شاعر در آن گرفتار شده

 و یا در بیت زیر:
 مریخ بین که در زحل افتد پس از دهان

 پروین صفت کواکب رخشا برافکند
 (.134: 1368)خاقانی، 

در توضیح بیت فوق باید گفت که در فرهنگ ما 
مریخ نماد جنگاوری بوده و رنگ آن »و باور قدما، 

زحل ۀ ستار»(. و 367: 1362)بیرونی، « سرخ است
آن بیشتر ۀ نحس بوده، بلکه رنگ تیرنة تنها نشانیز نه

(. بنابراین شاعر 113: 1366)مصفی، « مد نظر است
را استعاره از آتش « مریخ»فرض فرهنگی، با یک پیش

را استعاره از « زحل»رنگ سرخ آن و ة طسبه وا
 است.کار گرفتهخاطر رنگ سیاه آن، بهزغال، به

 شناسانههای هستیتعارهاس. 2

 ،های جهان خارجتجربة انسان از مواجهه با پدیده»
اساس  وخصوص اشیای فیزیکی، پایه به

دهد. شناسانه را تشکیل میهای هستیاستعاره
های روش تواندرواقع، این نوع استعاره را می

ها، احساسات، درک و دریافت رخدادها، فعالیت
 «اجسام دانست مثابة اشیاء وعقاید و غیره به

(Lakoff and Johnson, 1980: 23 .) 

 مثال:
 هر دمت خاقانی، از چشم و زبان گنجی دهد

 م خاقانی به گوش دوستان چون نشنوینا
 (692: 1373)خاقانی، 

که « زیبا سخن نغز و» ،در بیت فوق خاقانی
قابل دیدن است را به یک عنصر انتزاعی و غیر

برد و برای آن هستی و عینی نام می« گنج»عنوان 
 است.شدهبودن قائل 

 همچنین بیت زیر:
 میان به خدمت تو  عقل، جان بر

 کران که تویی شتابد به هرمی
 (678)همان، 

را که یک مفهوم انتزاعی « عقل»در این بیت، 
است مد نظر دارد و برای آن شخصیت قرار داده 

 رسانی به ممدوح است. خدمتۀ که آماد

 یارهای ساختاستعاره. 3
دهی و ی وظیفة سازمانارهای ساختاستعاره»

مفهوم دیگر  بندی یک مفهوم را در حوزۀ یکقالب
مند بر عهده دارند و نقش شناختی ای نظامنهبه گو

امکان درک حوزۀ  ها این است کهاین استعاره
برای فرد ، از طریق ساختار حوزۀ مبدأ ،مقصد را
. این ویژگی در (Kövecses, 2010: 37 «کنندمهیا می

 مشهود است. شعر خاقانی کامالً
 مثال:

 دوش برون شد ز دلو، یوسف زرین نقاب
 بح، جای به جای انقالبکرد برآهنگ ص

 (71: 1373)خاقانی، 
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نورانی بودن و »عوامل شناختی در بیت فوق، 
« آفتاب»مقصد  ۀ، ما را به حوزأمبد ۀحوز« زیبایی

سازد که این امر در یک قالب رهنمون می
 است.کار برده شدهیافته بهسازمان

 همچنین بیت زیر:
 برم سیلاز دل سوی دیده می

 خاست توفانآری ز تنور بر 
 (346: 1375)خاقانی، 

 
م هماهنگ در بیت فوق نیز، با یک نظا

است را تاری، اشکی که از چشمان جاری شدهساخ
حذف شده و  «اشک» کند که مشبهبه سیل مانند می

که جاری شدنش  ؛استباقی مانده« سیل»به مشبه
به صورت سیل مفهوم استعاری ساختاری آن را 

 کند.بیان می
جانسون دربارۀ این نوع استعاره، به  لیکاف و

و پنهان  سازیدهی و برجستهدو ویژگی سامان
 .کنندهایی از مفاهیم اشاره میکردنِ قسمت

 سازیدهی و برجستهسامان. 5ـ2

های مفهومی، های استعارهدرواقع نخستین مشخصه
 ای را بهاستعاره پذیری آنهاست، یعنی وقتینظام
یک نظام فکری را از  بریم، درحقیقتمی کار

کنیم و این همان می عنصری به عنصر دیگر منتقل
 Lakoff and) «کارکردِ اساسیِ استعاره است

Johnson, 1980: 10-13.) 
 مثال: 

 القدُسمریم بکر معانی را منم روح
 عالم ذکر معالی را منم فرمانروا

 (32: 1373)خاقانی، 
 القدوسدن معانی و روحدر این بیت، بکر بو

بودن آن، که استعاره از ذهن خالق شاعر است، با 
سازی مفاهیم در این معنی )بکر کمک برجسته

بودن( ما را به معنی و مفهومی اصلی استعاره )طبع 
 سازد.و ذهن خالق شاعر( رهنمون می

 
 همچنین بیت زیر:

 قرینعیسی پاکش هم ،نشینآن یوسف گردون
 ریخته تلخاب دریا ،در دلو رفته پیش از این

 (379: 1368، خاقانی)
 نشین بودن یوسفدر بیت فوق، شاعر گردون

قرین ، و همیوسف( ۀ)به جهت نورانی بودن چهر
ازماندهی و مرتبط، بودن با عیسی را با یک نظام س

است که در مصرع بعد، گرفته« شیدخور»استعاره از 
مفهومی و مقصود  ۀ، استعار«ندر برج دلو رفت»

 رساند.اثبات می اصلی شاعر را به

 

 پنهان کردن .3ـ2
در این بخش، شاعر گاهی اوقات نظام فکری 

کند و تنها از عوامل موجود در خویش را پنهان می
به مفهوم استعاری آن خواهیم رسید. این  ،شعر

 رویه در شعر خاقانی نمود بیشتری دارد.
 مثال:

 طاووس بین که زاغ خورد وانگه از گلو
 قّا برافکندهای منگاورس ریزه

 (134: 1373)خاقانی، 

شاعر در این بیت، مفاهیم استعاری را طوری 
تواند مفهوم کند که مخاطب عادی نمیپنهان می

اصلی آن را دریابد، در حالی که با شواهدی که در 
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تواند زاغ مفاهیم پنهان اصلی استعاره )طاووس نمی
های گاورس( وجود بخورد( و )ریخته شدن دانه

ه مفهوم اصلی و مقصد نهایی استعاره )زغال دارد، ب
کاری شده( پی خواهیم برد. و این پنهانبرافروخته

ۀ از خصوصیات مهم و اصلی این بخش از استعار
مفهومی است که برای مخاطبان عادی قابل درک 

 نخواهد بود.

 
 همچنین در بیت زیر:

 د چشم بر بره نهباغ  یآن مطبخ
 برافکند یهمچون بره که چشم بر مرع

 (136: 1368)خاقانی، 
کاری استعاره در این بیت نیز عواملی از پنهان

وجود دارد که قابل بحث و بررسی است. در این 
« بره»چشم بر « مطبخ«بیت باید توجه داشت که 

شود ما را به مفهوم نهد و آنچه که سبب مینمی
ۀ کاری و واژاستعاری رهنمون سازد، همین پنهان

خورشید نة ه از بروج فلکی و خااست، ک« بره»
ۀ توان گفت مفهوم اصلی استعاراست. پس می

 است.کاری بنا شدهمفهومی در این بیت نیز بر پنهان

 

 نتیجه
ارائة نظریة استعارۀ مفهومی توسطِ لیکاف و جانسون، 

استعاره شکل داد. این  تعریف برای نوینی را جایگاه

اعتی بالغی که استعاره صرفاً صن دادنظریه نشان 
اندیشه و ادراک  دار در نظامبلکه امری ریشه، نیست
روزمرّۀ  اعمال و کارکردهای زندگی است که از انسان

گیرد. مبانی این نظریه در شعر او سرچشمه می
توجهی ویژه در شعر خاقانی، نمود قابلکالسیک، به

پنداری الف را ۀ خاقانی در فهم استعاره، حوزداشت. 
عوامل شناختی آن، مقصد ة لسیود تا بهمبدأ قرار دا

لفظ استعاری را برای مخاطبان مشخص کند. خاقانی 
مفهوم استعاری را در بطن کلمات نگنجانده، بلکه 

است. مفاهیم استعاری را تمامی بیت مد نظر قرار داده
های خاقانی براساس همچنین بسیاری از استعاره

 تجربیات شخصی خویش شکل گرفته؛ هرچند که
ها در شعرش اختیاری نیستند بنیان بعضی از استعاره

و ناشی از پیشینه فرهنگی شاعر دارد. در شعر او و 
ها مذکور، استفاده از انواع نگاشتیة براساس نظر

برای درک استعاره در شعر خاقانی نمود بارزی 
های گیری از استعارهاست، که این رویه با بهرهیافته

شناختی و های هستیجهتی، در کنار استعاره
شناسی زبانیة است تا نظرساختاری، سبب شده

های شعر خاقانی پیش از پیش شناختی در استعاره
نمود یابد که با سازماندهی و پنهان کردن مفاهیم 

 یةمعلوم شد که نظر استعاری در بسیاری از ابیات،
معاصر در باب استعاره در شعر خاقانی، در تمامی 

است؛ که پس از تحلیل و ی یافتهبارزۀ ابعاد جلو
لیکاف و  یةبررسی شعر او، این امر مسلم شد که نظر

جانسون در باب استعاره در اشعار خاقانی کامالً بارز 
است و این امر در عصر حاضر و با توجه به نظریات 

 شناسان نوین، قابل تجزیه و تحلیل است.زبان

 منابع
(. 1394)اران ؛ سید مصطفی عاصی و همکافراشی، آزیتا

تحلیلی  های مفهومی در زبان فارسیاستعاره»
. 6سال  .زبانشناختمجله  «.مدار هرشناختی و پیک

 .61ـ39صص .2شمارۀ 

التفهیم الوائل الصناعات (. 1362بیرونی، ابوریحان )
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