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 چکیده

 دهندۀشکلمبنای  ذهنیتصورات  شناختی،براساس دیدگاه 
اعتقاد بر این است  دیگر،ند. از سوی هست استعاریتصورات 

خاص همان ملت  ملت،که تفکرات، تجارب و فرهنگ هر 
حاضر با هدف  مقالةیابد. بازتاب می هاآناست و در زبان 

و  فارسیدر دو زبان  مفهومی هایاستعاره ی تطبیقیبررس
به نگارش در آمده است و بر آن است تا به این  آذری، ترکی

در ها ستعارهگیری اچه عواملی بر شکل سوال پاسخ دهد که
و آیا این  هستند،دخیل  مانند شهریار زبانه یک شاعر دو اشعار

 کنند؟بینی شاعر را منعکس توانند جهانا میهاستعاره
جانسون  لیکاف و بندیطبقه پژوهش،چارچوب نظری این 

و نیز زولتان کووچش  مفهومی، هایاستعارهاز  (1993و1981)
به جهانی و متغییر  ها،استعارهندی بدر تقسیم (2111و2115)

گروه  در پنجها وابسته به بافت و فرهنگ است. استعاره
طبیعت، عشق و هجران، مذهبی و اعتقادی، سیاسی و 

نشان داد که در  آمارینتایج  اجتماعی و نژادی قرار گرفتند.
و  یمذهب»و  «طبیعت» استعاریهای حوزه زبان،قلمرو این دو 

عشق و »استعاری  هایولی حوزهجهانی هستند « یعتقادا
وابسته به زبان هستند، « ینژاد»و «یو اجتماع یسیاس»، «هجران

 زبانی هاییمقولهنه تنها  استعاریو این ادعا که تصورات 
هند، دیرا نیز شکل م آدمیهستند، بلکه اساس تفکر و رفتار 

 مبانیتطابق با ها در از استعاره بخشی نتیجه،تایید شد. در 
ها تحت تأثیر از آن دیگریو بخش  گیرند،میشکل  همگانی

الگو ماهیت ی یعن آیند؛میبه وجود  اجتماعی فرهنگی و مبانی
استعاره یک ترجیح کاربرد  حتیو  استعاری، هایبرداری
افراد در کنار  فرهنگی باورهایتحت تأثیر  دیگری،بر  مفهومی

ساخت  تأثیرپذیریو نیز ، اشدبیها ماستعاره ی جهانیمبان
 شود.یاز فرهنگ و محیط تأیید م استعاری

زبان  ،یزبان ترک ار،یشهر ،یاستعاره، شناخت :هاکلیدواژه
 .یفارس
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Abstract 

According to the cognitive perspective mental 
imagery forms the basis of metaphorical 
imagination. Also, it is believed that thoughts, 
experience and the culture of each nation is specific 
for the same nation and is reflected in their language. 
The present article with the aim of comparative study 
of conceptual metaphors, in two languages of Persian 
and Turkish attempts to show whether the metaphors 
of poems in poetry of Bilingual poet (like the 
Shahriar) is language – dependent or not? The 
theoretical basis of this research is conceptual 
metaphor of Lakoff and Johnson (1980). Also Zoltán 
Kövecses (2010) argues that metaphors vary not only 
cross-culturally but also within cultures. This 
variation can occur along a number of dimensions 
including the social, regional, ethnic, style, 
subcultural, diachronic, and individual dimensions. 
This classification is examined on Persian and 
Turkish poetry of the Shahriar and linguistic 
representations are analyzed in the two languages . 
The results and findings of this analysis confirmed 
the hypothesis and found that the frequency of 
occurrence of ontological metaphors in Turkish 
(97/3%) and Persian (99/35%) is higher than other 
metaphors, and metaphors of poem in poetry of 
Bilingual poet (like the Shahriar) is language – 
dependent. Statistical analysis also showed that the 
metaphorical fields, "Nature", "religion or belief" are 
universal, but the metaphorical fields, "love and 
saying," "socio-political" and "race" are not 
universal, and the claim that metaphorical concept 
not only are linguistic categories, but also form the 
basis of human thinking and behavior is confirmed. 
As a result, some of the metaphors are formed 
accordance with general principles and the other part 
of it is affected by cultural biases, and social. The 
nature of imitation or even metaphoric use of a 
conceptual metaphor preferred over others, 
influenced by cultural beliefs in the principles of 
universal metaphors. And metaphoric influence of 
culture and environment is confirmed. 

Keywords: Metaphor, Cognitive, the Shahriar, 

Turkish, Persian. 
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 مقدمه. 1

کنند و تفکر ما را منعکس می فرآیندهایها استعاره
منبع خوبی برای بررسی تطابق بین  طریق،از این 

 گذشته،اندیشه و زبان است. در بیست سال 
دانشمندان علوم شناختی دستاوردهای مهمی در 

و پیامدهای قابل  استعاره،مورد ماهیت و اهمیت 
این جهت که ما ها از این یافته ند.اداشته توجه آن

را وادار به بازنگری در مقوالت معنی، مفهوم و 
ای نوآورانه هستند. استعاره پدیده کنند،میاندیشه 

مفهومی و  فرآیندی اساساًبلکه  نیست،زبانی  صرفاً
سازد. با چنین تجربی است که دنیای ما را می

توان نگرشی ژرف به نظام مفهومی و می باوری،
که ریشه  داشت،ملی نمادین تعا هایصورتتمامی 

و دارای ساختی  دارند،در تجربیات جسمانی 
ارکان ادبیات  ترینمهمیکی از  تصوری هستند.

استعاره است که از دیرباز مورد توجه  فارسی،
جالل الدین ادبا و نویسندگان بوده است.  شاعران،
: گوید( در تعریف استعاره می251: 1371) همایی

از آن که یکی از طرفین  استعاره عبارت است»
 شفیعی «.شودو طرف دیگر اراده  ذکر،مشبه 

استعاره را یکی از صور خیال در ادب  نیز،کدکنی 
 معتقد استو  داند،میویژه شعر هفارسی و ب

و در طول زمان و  دارد،استعاره ریشه در تشبیه 
استعاره تبدیل  به تحول،و  پس از طی دگرگونی

 (.118: 1375) است شده
اما  است،استعاره در شعر  اولیةگرچه کارکرد ا
به نقل از شفیعی  ،(MacLeish: 1961) لیشمک

استعاره »که: معتقد است  ،(122: 1375) کدکنی
وجود دارد و در گفتار عادی و  نیز،بیرون از شعر 

و در آن ماهیت استعاره به  شودنثر نیز دیده می
 «.استصورت نیم مرده 

لیل ارتباط با دها بهاستعاره دیگر،از سوی 
از بافت و محیط سخنگویان  متأثر جسمانی، تجربة

بافتی از جمله زمان،  عمدۀزبانی است. عوامل 

عوامل اجتماعی همچون سن،  جغرافیا ومکان 
عوامل فرهنگی،  ت و نیزیّجنسیت، نژاد و مل

مذهبی، اعتقادی، سیاسی و نیز یک زبانگی و دو 
دخیل هستند.  ها،استعارهگیری زبانگی در شکل

ی برای شناخت نظام ااستعاره روزنه بنابراین،
مفهومی ذهن سخنگویان و نیز عناصر فرهنگی، 

 اجتماعی و حتی ساختار زبانی است. 
با توجه به اهمیت و کارکرد استعاره در زبان و 

های نقش آن در انعکاس نظام مفهومی و جنبه
سی سیاسی جامعه و نیز برر فرهنگی واجتماعی، 

عنوان شاعر دو تاثیر دو زبانگی بر استعاره، شهریار به
با زبان اول ترکی آذری و زبان دوم فارسی ، زبانه

ها در تا با بررسی تطبیقی استعاره، انتخاب گردید
، اشعار او که به زبان ترکی آذری و فارسی هستند

ها در اشعار مشخص شود که آیا تفاوتی بین استعاره
و در صورتی که  دارد؛ن وجود او به این دو زبا

های اشعار پاسخ مثبت باشد چه تفاوتی بین استعاره
هایی از زبان این دو زبان وجود دارد و چه جنبه

ترکی آذری و فارسی و یا فرهنگ مرتبط با این دو 
 شود.عامل این تفاوت می زبان،

 . استعاره و فرهنگ 2
 ایهنگرشاز ی که بسیار جدیدی هایدیدگاهاز  یکی
را نسبت به استعاره دچار چالش کرد و تاکنون  سنّتی

است که « یمفهوم استعارۀ ةریظن»، نیز ادامه داشته
در  ،(1981نخستین بار توسط لیکاف و جانسون )

 زندگیها که با آن یهایاستعاره»تحت عنوان  کتابی
این دیدگاه را  کتاب،در این  هاآنمطرح شد. « کنیمیم

مختص زبان، ابزار  ایخصیصه ،که در آن استعاره
از کارکرد  ایگونهو  بالغی ایآرایهتخیّل شاعرانه و 

شد، رد کرده و بیان داشتند یغیرمعمول زبان فرض م
بلکه  شود،نمیزبان محدود  حوزۀکه استعاره به 

روزمره از جمله قلمرو اندیشه و  زندگیسرتاسر 
بررسی ( با 1962گیرد. ماتور )یعمل ما را نیز در برم
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 فرانسوی،نگاران آثار فیلسوفان، نویسندگان و روزنامه
به دنبال ساخت هندسه ذهنی اندیشه فرانسوی و 

میان قوه شناختی و  رابطةفضای ذهنی این زبان بود. 
مورد توجه فراوان قرار گرفته است.  نیز،فرهنگ 

شناخت  قوۀبرای  زمینه،( در همین 1981دآندرید )
که یک بخش  گیرد،مینظر  مختلفی را در هایبخش
( 2111داند. تالمی )آن را بخش فرهنگی می عمدۀ

کند و ند تعریف میمشناختی نظامفرهنگ را سازه
 هایسازمانمعتقد است که ، (1389راسخ مهند )

اجتماعی، اسطوره، رویا، اخالقیات و تبلیغات نیز 
( از 2111دارای ساخت استعاری هستند. آندرهیل )

 عمدۀبخش  اه هومبولت، معتقد است کهپیروان دیدگ
و با بررسی  شود،بینی از طریق زبان حاصل میجهان
 هاآنبینی توان به جهانمی هازبانای مفاهیم مقابله

زبان ابزار فشار اجتماعی است و  دست یافت.
 بینیجهان واقعیت،شاعران و فیلسوفان با استعانت از 

استعاره را یکی  ،میاندهند. وی در این ما را شکل می
و  افرادبینی های ورود به جهاندریچه ترینمهماز 

ها است که استعاره پایةبرای نمونه بر  نامد؛می هاملت
عاشقانه و زبان انگلیسی زبان  اشعار ، زبانزبان فرانسه

 شود.گفتمان سیاسی در نظر گرفته می
های ( به جهانیKovecses: 2000) کووچش

طرحواره  رغمعلیپردازد و میاستعاری احساسات 
در  حوزه،بیان این  هایتفاوتبه  مشترک،ای هسته
( برای 2115) کووچش پردازد.مختلف می هایزبان

جهانی و »گیرد: استعاره ماهیتی دوگانه در نظر می
و متنوع و گوناگون از سوی  سو،همگانی از یک 

ه یا بالقو جهانیبه  نزدیک ها،استعارهاز  بعضی دیگر.
ها انسان مشترکتجربیات  نتیجةکه  هستند، جهانی

 استعاری سازیمفهوم حال، در جهتباشد. در عین 
 ، فشار بافت هم وجود دارد.یبر فشار عاطفعالوه

فرهنگ به فرهنگ دیگر  یکها نه تنها از ستعارها
یک موجود در  هایاستعارهبلکه ، متفاوت هستند

از  گوناگونیاین  فرهنگ هم با یکدیگر تفاوت دارند.

: بعد عبارتند ازکه  بیفتد،تواند اتفاق یچند بعد م
همچون دیدگاه متفاوت زنان و مردان به اجتماعی، 

همچون عوامل محیطی و ای، ؛ منطقهیکدیگر و جهان
که تعدادی از عوامل همانند ک، سب جغرافیایی؛

 کند؛میتعیین  ان، موضوع، زمینه و رسانهگشنوند
های خود را که هر یک استعاره ها،فرهنگخرده 
و بعد فردی که  افسرده؛همچون بیماران دارند، 

 شود.نوآوری در استعاره را موجب می
( در اشاره به عامل محیطی و 2111کووچش )

کند اشاره می هلندی،در استعاره به زبان  جغرافیایی،
 است؛حیوانات  حوزۀای در فاقد استعاره، که این زبان
با  جنوبی،در آفریقای  زبان،ی از این ااما در گونه

حیوانات دیده استعارۀ  آفریکنسعنوان هلندی 
های احساسی ( استعاره2113وی ) همچنین شود.می

های که برخالف استعاره داند،را وابسته به فرهنگ می
 .باشند( هستندمیکه جهانی ) بدنی

با هدف بررسی  خود، مقالةدر ( 1389) علیزاده
در  استعاره،تاثیر زبان اول و دوم بر بین  رابطة

آذری  زبانةپژوهشی بر روی افراد یک زبانه و دو 
 زبانه دو افرادبه این نتیجه رسید که  افسرده،زبان 

 از بیش معناداری، طورهب را اول زبان ایهاستعاره
 افرادهمچنین  .آوردندمی ده یاب دوم زبان یهااستعاره

 به شکل را اول زبان منفی یاهاستعاره افسرده، زبانة دو
 فرا خود دوم زبان منفی یهاهاستعار از بیش معناداری،

از  ها،استعارهخوانند. وی به این نتیجه رسید که می
و از دیگر سو ترجیحات  فردی،طرف ترجیحات یک 

 سازند.یم را مشخصگوینده  فرهنگی

 هاتحلیل داده .3
از  ترکی،از اشعار  استعاره 289 پژوهش،در این 

نمونه  1248( و 1391) کلیات اشعار شهریار کتاب
 شهریار فارسیدیوان از  فارسی،از اشعار  استعاره

ها در سپس استعارهاستخراج گردید.  (1391)
های طبیعت، مذهب، عشق و هجران، سیاسی حوزه
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و اجتماعی، مذهبی و اعتقادی و نژادی قرار 
چند مورد از هر تنها به  موارد،از میان این گرفتند. 

 شود.نوع اشاره می

 ترکی  .5ـ2
 طبیعت .5ـ5ـ2
دیوان ) آغ بولوتالر کوینکلرین سیخاندا. 1

(، 3/ حیدر بابایا سالم/ بند 31ص /1391یترک
 چالنندیشان را مکوینکلرین سیخاندا/ جامهاستعاره: 

کلیات ) آى بولوتدان چیخوب، قاش گؤز آتاندا. 2
(، 19یا سالم/ بند/ حیدر بابا35ص/ 1391رکیت

 / چشم و ابرو انداختن قاش گؤز آتاندااستعاره: 
گون بولوتدا  ایشینیننه اوزداندا  قاری .3

/ حیدر 41ص/ 1391یکلیات ترک) تشینی ایرردی
 ایرردیگون بولوتدا : استعاره (،41بابایا سالم/ بند

 ریسد.مینخ  با دوک/ خورشید در ابر تشینی
ؤرت / دغ اولسونحیدربابا، سنون اوزون آ. 4

/ 1391یدیوان ترک) ،بیر یانون بوالغ باغ اولسون
سنون : استعاره(، 5/ حیدر بابایا سالم/ بند32ص

 باشی.سفید  روحیدربابا  /اوزون آغ اولسون

 عشق و هجران .3ـ5ـ2
 فلکییپ/ اودالر سونوب اونون اودى سونمه .1

 ییپ چونوپ اونون چرخى چونمیه
حیدر بابایا  ایکنجی/ 59ص/ 1391یدیوان ترک)

ییپ/ اونون اودى سونمه: (، استعاره121سالم/ بند
 است.آتش او خاموش نشده 

/ محراب شفقده ئوزومی سجده ده گؤردوم .2
 ساری اوزوم اولسون سنه ،قان ایچره غمیم یوخ

/ سیخاطره/ بهجت آباد 63ص/ 1391یدیوان ترک)
 بخورم./ خون دل قان ایچره: استعاره(، 14بیت

گؤز یالواری  ،ر چیخاان اولدوزی ایستهد .3
 چیخاری اولدوزومون یوخدی ،او چیخماسادا/ چیخما

/ بهجت آباد خاطره سی/ 62ص/ 1391یدیوان ترک)
ۀ ستار/ چیخاری اولدوزومون یوخدی(، استعاره: 6بیت

 ندارد.جا آمدن را( )به این توانایی من

 سیاسی اجتماعی. 2ـ5ـ2
دونیا منه / آخشام اولدىیامان یئرده گؤن دؤندى، . 1

/ حیدر 42ص/1391یدیوان ترک) شام اولدى خرابة
شام  خرابةدونیا منه (، استعاره: 51بابایا سالم/ بند

 شد.شام  خرابة من برای/ دنیا اولدى
آما / سى خنداندىحیدربابا، گول غنچه. 2

/ 1391یدیوان ترک) حئیف، اورک غذاسى قاندى
اورک (، استعاره: 68ند/ حیدر بابایا سالم/ ب46ص

 .قلب خون است غذای/ اما حیف غذاسى قاندى
 یدیوان ترک) زندگانلیق بیر قارانلیق زینداندى. 3
استعاره:  (،68/ حیدر بابایا سالم/ بند46ص/ 1391

 است. تاریکیک زندان  زندگی/ زندگانلیق زینداندىِ 
دیوان ) . گوزده یاشالر چیراغ اولدی4

استعاره:  (،69یم/ بند// سهند78ص/ 1391یترک
 شدند.چراغ  ها/ اشکیاشالر چیراغ اولدی

 اعتقادی و مذهبی  .1ـ5ـ2
زهرا الینده/ چکر قیحا قیامت،  کؤینگیحسینون . 1

/ تضمین/ 188ص/ 1391یدیوان ترک) محشر آغالر
چکر قیحا قیامت، محشر آغالر، : (، استعاره1بیت

 کند.میزند، محشر گریه قیامت ضجه می
سین من/ قلم گؤردوم اندا آل طه نوحهیاز. 2

سیزیلدار، دفتر آغالر/ دیدم قلم ضجه خواهد زد، 
/ 1391یدیوان ترک) دفتر گریه خواهد کرد

قلم سیزیلدار، : استعاره (،8/ تضمین/ بیت189ص
 کند.میزند، دفتر گریه دفتر آغالر/ قلم ضجه می

الردا شآغا /یردینیسگیللی سؤز اورکلره ده .3
/ 34ص/ 1391یدیوان ترک) باش ایردیآلالها 

باش  رالشآغا(، استعاره: 14حیدر بابایا سالم/ بند 
 کردند./ درختان سر خم ایردی
القمر، محراب تیلیت قان/ شق ،ع() علی .4

دیوان ) قوالق وئر، مسجد اوخشار منبر آغالر
: (، استعاره9/ تضمین/ بیت189ص/ 1391یترک
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ه مسجد نوحه مسجد اوخشار منبر آغالر/ گوش بد
 خواهد خواند و منبر گریه خواهد کرد.

 فارسی  .3ـ2
 طبیعت  .5ـ3ـ2
/ فلک بین شهریارا کز میان این همه کوکب. 1

، یدیوان فارس) نیاویزد به گردن جُز گلوبند ثریّا را
، (13/ بیتدختر ترسا/ 75ص/ 1391، کجلد ی
 ثریا.کوکب، گلوبند : استعاره

چون نعش / ماهمرتعش  مقبرۀدر ابر سیه  .2
 ،یدیوان فارس) استکبوتر که به چنگال عقاب 

(، 3/ بیتسد شکسته/ 112ص/ 1391، کجلد ی
 مقبره.: استعاره

 کاین/ بلبل از دفتر گل آیت موسیقی خواند. 3
 ،یدیوان فارس) دانستالحان و اغانی  پردۀهمه 
(، 8/ بیتآورد شیرازره/ 119ص/ 1391، کجلد ی

 موسیقی.گل، آیت  دفتر: استعاره
دارد/ کوهساران  صفایینوبهار است و صفاییه  .4

، ک، جلد ییدیوان فارسدارد ) قباییبه ببر از سبزه 
 قبا.(، استعاره: 11بیت صفاییه// 163ص/ 1391

 عشق و هجران .3ـ3ـ2
که گلستان / . آتش عشق تو فردوس برین بود مرا1

/ 1391، ک، جلد ییدیوان فارس) خلیل آمده ناز نمرود
 خلیل.گلستان (، استعاره: 6بیتپرتو پاینده / / 516ص

ماه محاق / آهِ  ایتو  سیمای. هوس دیدن 2 
 فارسی،دیوان ) آن سیما مُرد هالةسردم شد و در 

(، 17بیت/ ماه محاق / 1221ص/ 1391جلد دو، 
 محاق.ماه : استعاره

بهار و برگ شاداب و شکوفه/  آری. با تو رفت 3
دیوان ) بهجت آباد هلویسیب و  میوۀدرخت  ای

بهجت آباد/  کوی/ 484ص/ 1391، ک، جلد ییفارس
 .معشوق(هلوی )سیب و  میوۀدرخت (، استعاره: 8بیت

/ نسبت نتوان کرد به شمع و گُل و ریحان. 4
، جلد یدیوان فارس) ما را ریحانةمهتابی  رخسارۀ

(، 11/ بیتریحانه یا کبوتر حرم/ 78ص/ 1391، کی
 ریحانه.استعاره: 

ای / هابعم از لعل تو آموخت دُرافشانیط .5
 ،یدیوان فارس) هاخورشید درخشانی چشمةرخت 
(، 1/ بیتاشک دریاچة/ 94ص/ 1391، کجلد ی
 ة خورشید.لعل، چشم: استعاره

 سیاسی اجتماعی .2ـ3ـ2
زمستانی که / رسدپره ماتم سرای ما ندانم از که می. 1

، کد ی، جلیدیوان فارس) ایان راسرنشناسد در دولت
استعاره:  (،2/ بیتارباب زمستان/ 86ص/ 1391

 زمستان.
/ آیدبه دوش از برف باالپوش خز ارباب می. 2

دیوان ) نوایان را برگ وکه لرزاند تن عریان بی
/ ارباب زمستان/ 86ص/ 1391، ک، جلد ییفارس
 برگ.بی: (، استعاره3بیت

شیر  ای چونیکشور آزاده، اسیر/ ی ا چونی. 3
/ 1391جلد دو،  فارسی،)دیوان  نجیرژیان در ز

 ژیان.(، استعاره: شیر 44بیت/ وانک ج/ بیان ی951ص
 ود و غبار جنگ و دید/ۀ د. ماه پس زد پرد4

 فارسی،)دیوان  شهر را پیچیده بر دور کمر اژدهایی
قهرمانان استالینگراد/ / 872ص/ 1391جلد دو، 

 ظالم.استعاره: اژدها: آدم  (،53بیت

 مذهبی .1ـ3ـ2
 کی. پس از این صید غزاالن حَرم، آل سُعود/ 1

 ،یدیوان فارس) توانند دگر تکیه به اورنگ کنند
(، 6بیت/ خونین جمعة/ 1154ص/ 1391جلد دو، 

 حرم.غزاالن : استعاره
/ علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را .2

دیوان ) که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
ناجات/ / م69ص / 1391، ک، جلد ییفارس
 رحمت.همای : استعاره (،1بیت

کاین سیه سفره / دنیای غره به مهمانی نشو .3
/ 1391، ک، جلد ییدیوان فارس) گلوگیر کند مهمان را
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 سفره.(، استعاره: سیه 12/ بیتتهران و یاران/ 86ص
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش  .4
دیوان ) متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را/ گفت
مناجات/  /69ص  /1391، کجلد ی ،یفارس
 .الفتیشه ملک : استعاره (،9بیت

 نژادی .1ـ3ـ2
/ گفتیرا بتر  اصفهانی شمردیرا بد  قمی .1

دیوان ) گفتیخر  جوانمردان آذربایجان را تُرک
/ تهران و 1226ص/ 1391، جلد دو، یفارس

 خر.ترک : (، استعاره5بیت/ تهرانی
ی/ و هدر گفت چه هذیان نادانیبیمار  ایتو . 2

 گفتیخر کلّه طوسیخور به یماهکلّه رشتیه ب
/ تهران و 1226ص/ 1391، جلد دو، یدیوان فارس)

 خر.کله  خور،ماهیکله: استعاره (،4بیت/ تهرانی
های استعاری در فراوانی حوزه 1ـ3نمودار 

طور که همان دهد.اشعار ترکی آذری را نشان می
استعاری در اشعار  حوزۀبیشترین ، شودمشاهده می

 ،(162) سیاسی و اجتماعیحوزۀ مربوط به  ترکی،
(، بعد از آن 82) طبیعت حوزۀپس از آن مربوط به 

بعدی مذهبی و  مرحلة (، در25) عشق و هجران
( است. همچنین در اشعار ترکی 21) اعتقادی
  نژادی استفاده نشده است. استعارۀاز  آذری،

 شهریار ترکیاشعار  استعاریی هاحوزه فراوانی. 5ـ2نمودار 

های هها را در حوزفراوانی استعاره 2ـ3نمودار
دهد. بیشترین فراوانی مربوط نشان می گانه راپنج

 طبیعت حوزۀ(، پس از آن 564) به عشق و هجران

(، 197) بعدی مذهبی و اعتقادی رتبة(، در 435)
( و در نهایت نژادی 42) سپس سیاسی و اجتماعی

 ترین رتبه قرار دارد.پایین ( در11) با

 شهریار فارسیاشعار  استعاری هایحوزه فراوانی. 3ـ2نمودار 
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 آمار استنباطی .2ـ2
های رسد بین حوزهنظر میبه: اصلی فرضیة

 رابطة شهریار،استعاری اشعار ترکی و فارسی 
 داری وجود دارد.معنی

 های استعاری اشعار شهریارتوافقی بین دو متغییر زبان اشعار و حوزه .5ـ2 جدول

 
 های استعاریحوزه

 کل
 طبیعت

عشق و 
 هجران

سیاسی و 
 اجتماعی

مذهبی و 
 اعتقادی

 نژادی

عار
اش

ن 
زبا

 

 ترکی
 289 1 21 162 25 82 فروانی

 111 1 9/6 1/56 7/8 4/28 درصد فراوانی

 فارسی
 1248 11 197 42 564 435 فروانی

 111 8/1 8/15 4/3 2/45 9/34 درصد فراوانی

 1537 11 217 214 589 517 فروانی کل

 

توام دو  یفراوان یباال محتو یجدول توافق
اشعار  یاستعار یهازبان اشعار و حوزه رییمتغ

. همانطور که مشاهده دهدیرا نشان م اریشهر
درصد  4/28حدود  اریشهر یدر اشعار ترک شودیم

درصد  7/8عت،یطب ۀاز استعاره ها مربوط به حوز
و  یاسیس ۀدرصد حوز 1/56حوزه عشق و هجران، 

و  یو اعتقاد یمذهب ۀدرصد حوز 9/6 ،یاجتماع
هستند. در مقابل در اشعار  یصفر درصد نژاد

درصد مربوط به حوزه  9/34حدود  اریشهر یفارس
 4/3درصد حوزه عشق و هجران،  2/45 عت،یطب

درصد حوزه  8/15 ،یو اجتماع یاسیدرصد حوزه س
 هستند. یدرصد حوزه نژاد 8/1و  یو اعتقاد یمذهب

 دو یآزمون خ .3ـ2جدول 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

 درجة
 آزادی

  مقدار

111/1 4 913/591 Pearson 
Chi-Square 

111/1 4 788/485 Likelihood 
Ratio 

111/1 1 118/33 
Linear-by-
Linear 
Association 

 د،کنییگونه که در جدول باال مشاهده مهمان
 11/1از  Asymp. Sig. (2- sided) میتصم اریمع
 یة)فرض H0 هیبر رد فرض لیتر است، که دلکم

زبان اشعار و  رییدو متغ نیب یصفر( است. به عبارت
 ایوجود دارد.  داریمعن ةرابط ،یاستعار یهاحوزه
(، بر ارمستقل )زبان اشع رییکه متغ نای ترواضح

 .ردگذایم ری( تاثیاستعار یها)حوزه ةوابست رییمتغ

 همبستگی .2ـ2جدول 

 .Approx. Sig مقدار س

 /.62/1 111 (Phi) یف

 62/1 111/1 (Cramer's V) کرامر

ثابت شد که بین دو  دو، خیا توجه به آزمون ب
 رابطةهای استعاری حوزهو  زبان اشعارمتغیر 

معنادار وجود دارد. برای بررسی شدت همبستگی 
کرامر و فی استفاده شد. از  از آزمون رابطه،این 

یعنی سطح معناداری هر دو آزمون ( sig). که جاآن
در نتیجه شدت همبستگی بین ، است 11/1کمتر از 
 گردد.درصد تأیید می 99در سطح  متغیر، این دو

  (Binomial test) ایآزمون ناپارامتری دوجمله .5ـ2ـ2
 فاصلةدار بودن رای بررسی معنیب، ر این قسمتد
های استعاری مورد استفاده در اشعار دو حوزهوبهد

از آزمون ناپارامتری دو ، ترکی و فارسی شهریار
 غیرپارامتری،استفاده شد. این آزمون  ایجمله

ای است که یک نمونه tمعادل آزمون پارامتری 
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باشد. آزمون ای میاساس آن توزیع دوجمله
شود در صورتی استفاده می ،ایناپارامتری دوجمله

ها و داده باشد،ای ها اسمی و رتبهکه مقیاس داده
 شرایط استفاده از آزمون پارامتری را نداشته باشد.

تک بهتک مقایسةچون هدف  قسمت،در این 
های استعاری در اشعار ترکی و فارسی شهریار حوزه

و از طرفی با توجه به این که تعداد ابیات باشد، می
عار ترکی و فارسی مورد بررسی در هریک از اش
 بهتر و منطقی مقایسةباهم یکسان نیست، لذا برای 

از درصد  استعاری،های جای فراوانی حوزهبه
ای دو جمله ناپارامتریدر آزمون  هاآنفراوانی 
که نتایج آن قابل اعتمادتر است. لذا در  شد،استفاده 

در ستون  ای،دوجمله ناپارامتریجدول نتایج آزمون 
درصد  واقع،تعداد، اعداد ذکر شده در مربوط به 

حوزهای استعاری در هریک از  شدۀفراوانی گرد 
 باشد.اشعار ترکی و فارسی می

 است.ی جهان« طبیعت» ةفرعی یک: حوز فرضیة

 : ایآزمون ناپارامتری دوجمله
زبان 
 اشعار

 تعداد
های نسبت
 شدهمشاهده

نسبت 
 آزمون

Sig. 

 44/1  28  ترکی
 1.5 ns1.451 56/1  35  فارسی 

 1  63  کل

ns :داری عدم معنی 

که ، ایجملهآزمون دو .Sigبا توجه به مقدار 
های است. بنابراین بین نسبت 1.15بیشتر از 

از لحاظ  فارسی،شده اشعار ترکی و اشعار مشاهده
داری اختالف معنی طبیعت، حوزۀدر  استفاده استعاره

 56اشعار ترکی و  درصد در 44وجود ندارد. حدود 
طبیعت  حوزۀهای از استعاره، درصد در اشعار فارسی

استفاده شده که این درصد تقریباً به هم نزدیک است 
صفر  فرضیةداری ندارد. به عبارتی و تفاوت معنی

 تأییدباال مورد  فرضیة نتیجه،مورد تائید است. در 
در قلمرو  طبیعت،استعاری ۀ است و در واقع حوز

 جهانی است. بان،زاین دو 

 است. جهانی« عشق و هجران»ةفرعی دو: حوز فرضیة

 : ایآزمون ناپارامتری دوجمله
زبان 
 اشعار

 تعداد
های نسبت

 شدهمشاهده
نسبت 
 آزمون

Sig. 

 17/1 9 ترکی
 83/1 45 فارسی 1.111** 1.5

 1 54 کل

 داری در سطح یک درصدمعنی: **

که ، ایجملهآزمون دو .Sigبا توجه به مقدار 
های بنابراین بین نسبت است، 1.11کمتر از 

ده اشعار ترکی و اشعار فارسی از لحاظ شمشاهده
عشق و هجران اختالف  حوزۀدر  ،استعارهاستفاده 

وجود دارد و  درصد،داری در سطح یک معنی
درصد در  83و  ترکی،درصد در اشعار  17حدود 

و هجران  عشق حوزۀهای ز استعارها، اشعار فارسی
صفر رد  فرضیةاستفاده شده است. به عبارتی 

شود و در واقع یباال رد م ، فرضیةشود. در نتیجهمی
در قلمرو این دو  هجران،استعاری عشق و  حوزۀ
 نیست. جهانی،زبان 

 است. جهانی« سیاسی و جتماعی» ةفرعی سه: حوز فرضیة

 : ایآزمون ناپارامتری دوجمله

زبان 
 اشعار

 تعداد
های نسبت

 شدهمشاهده
نسبت 
 آزمون

Sig. 

 95/1 56 ترکی
 15/1 3 فارسی 1.111** 1.5

 1 59 کل
 داری در سطح یک درصدمعنی: **

که ، ایجملهآزمون دو .Sigبا توجه به مقدار 
های بنابراین بین نسبت است، 1.11کمتر از 

شده اشعار ترکی و اشعار فارسی از لحاظ مشاهده
 اجتماعی،سیاسی و  حوزۀر د، هاستفاده استعار
داری در سطح یک درصد وجود دارد اختالف معنی
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درصد در  5و  ترکی،درصد در اشعار  95و حدود 
سیاسی و  حوزۀهای از استعاره فارسی،اشعار 

صفر  فرضیةاجتماعی استفاده شده است. به عبارتی 
شود و در یباال رد م فرضیة نتیجه،شود. در رد می
در قلمرو  اجتماعی،استعاری سیاسی و  حوزۀواقع 

 جهانی نیست. زبان،این دو 

 است.جهانی « مذهبی و اعتقادی» ةفرعی چهار: حوز فرضیة

 : ایآزمون ناپارامتری دوجمله
زبان 
 اشعار

 تعداد
های نسبت

 شدهمشاهده
نسبت 
 آزمون

Sig. 

 31/1 7 ترکی
1.5 ns1.193 71/1 16 فارسی 

 1 23 کل

ns :داری نیعدم مع 

که ، ایجملهآزمون دو .Sigبا توجه به مقدار 
های بنابراین بین نسبت، است 1.15بیشتر از 

شده اشعار ترکی و اشعار فارسی از لحاظ مشاهده
اختالف مذهبی و اعتقادی  حوزۀدر  ،استعارهاستفاده 

درصد در اشعار  31داری وجود ندارد و حدود معنی
های از استعاره فارسی،درصد در اشعار  71و  ترکی،
استفاده شده است. به عبارتی مذهبی و اعتقادی حوزه 
باال  ، فرضیةصفر مورد تائید است. در نتیجه فرضیة

و  مذهبیاستعاری  حوزۀمورد تأیید است و در واقع 
 هانی است.، جدر قلمرو این دو زباناعتقادی 

 نیست. جهانی« نژادی» ةفرعی پنج: حوزة رضیف

از  شهریار،این که در اشعار ترکی با توجه به 
 مقابل،استعاری نژادی اصالً استفاده نشده و در  حوزۀ

به ، استعاری نژادیۀ از حوز شهریار،در اشعار فارسی 
درصد استفاده شده که در مقایسه با صفر  8/1میزان 

دار ود معنیخبهاین فاصله خود ،درصد )اشعار ترکی(
 نتیجه،نیست. در  های آماریاست و نیازی به آزمون

های استعاری نژادی در قلمرو توان گفت حوزهمی
 جهانی نیست.، این دو زبان

 گیری و بحث. نتیجه4
 گوناگون یهاحوزه توجه مورد استعاره، گذشته در
 یشناسزبان راًیاخ و یبالغ علوم فلسفه، جمله از

 را یمتفاوت یهاحوزه استعاره امروزه اما است؛ بوده
مای فرهنگ و نتمام آیینةتواند و می ردیگیمرب در

 بینی آنان باشد.جوامع زبانی و جهان اندیشة
که آیا  بوددر پی حل این مسئله ، ژوهش حاضرپ

نوان عبه شهریار، اشعارهای شعری در استعاره
وابسته به زبان است و یا چون یک زبانه  دو شاعر

خلق  آن راشاعر وجود داشته و یک نظام مفهومی 
  ؟تشابهات فراوانی وجود دارد ،دهنمو

 289استعاره بود که  1537هادادهطور کلی، به
مورد از اشعار  1248شهریار، و  ترکینمونه از اشعار 

بررسی آماری نشان داد  استخراج گردید.ی وی فارس
ها در از استعاره درصد 4/28 ترکی،که که در اشعار 

 1/56عشق و هجران، ۀ در حوز 7/8 طبیعت،ۀ حوز
درصد در  9/6اجتماعی و سیاسی،  حوزۀدرصد در 

مذهبی و اعتقادی قرار دارند. در اشعار به این  حوزۀ
نژادی دیده  حوزۀمربوط به ای استعاره هیچ زبان،
ها در استعاره، درصد 9/34شود. در اشعار فارسی نمی

عشق و هجران، ۀ درصد در حوز 2/45طبیعت،  حوزۀ
 حوزۀدر  8/11اعی، سیاسی و اجتم حوزۀدر  4/3

نژادی قرار دارند.  حوزۀدر  8/1مذهبی و اعتقادی و 
در قلمرو دو ، ایبا بررسی آماری ناپارامتری دو جمله

های طبیعت و مذهبی شخص گردید که حوزه، مزبان
های عشق و هجران، و اعتقادی جهانی و حوزه

سیاسی و اجتماعی و نژادی وابسته به زبان هستند. در 
های جنبه باید نگاهی به فوق،ای هفتهتبیین یا

فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه زبانی این دو 
درصد  شد،که مشاهده  گونههمانزبان بپردازیم. 

های مربوط به طبیعت در هر دو اشعار ترکی استعاره
نزدیک به هم هستند. با توجه به ، آذری و فارسی

ود و از ه شهریار در شهر تبریز متولد شده بکاین
دوران کودکی به تهران آمده بود و نیز این دو شهر 
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طبیعت  استعارۀدارند، این تشابه درصد  مشابهیاقلیم 
بینی است. همچنین قابل پیش اشعار،در این 

های مربوط به مذهب و اعتقادات نیز به لحاظ استعاره
هستند.  برابر تقریباً در این دو نوع از اشعار  آماری،

یکسانی قریبی  تشابه،دلیل این روشن است که 
مذهب و باورهای اعتقادی و مذهبی در شهرهای 

عشق ۀ حوز ها،یافتهتبریز و تهران است. اما براساس 
درصد مشابهی ندارند. در  آماری،و هجران به لحاظ 
برابر بیش از اشعار  5تقریبا  فارسی،حقیقت در اشعار 

فاده های عشق و هجران استاز استعارهآذری، ترکی 
شود. دلیل این امر را باید در سنت ادبیات و اشعار می

زبان فارسی با داشتن  این دو زبان جستجو کرد.
سعدی که بیشتر اشعارشان  حافظ وشاعرانی همچون 

ی غنی از موضوعات ادارای پیشینه بود،در قالب غزل 
 هاآنکه دیگر شاعران نیز از  است،عشق و هجران 

چنین سنتی در ادبیات و ، بلمقا برند. دربهره می
سیاسی و  حوزۀشود. در دیده نمیآذری، اشعار ترکی 

ها در تفاوت چشمگیری بین استعاره نیز،اجتماعی 
طوریکه هشود. باشعار ترکی آذری و فارسی دیده می

 آذری،در اشعار ترکی  ها،استعارهدرصد از  1/56
این مقدار در  عوض،مربوط به این حوزه است و در 

 حوزۀدرصد است. بنابراین  4/3 فارسی،شعار ا
برابر  5/16 آذری،سیاسی و اجتماعی در اشعار ترکی 

 سیاسی واشعار فارسی است. با نگاهی به اوضاع 
روستای خشنکناب، که ، اجتماعی زادگاه شهریار

ای محروم و فقیرنشین است و روستاییان آن منطقه
که  منطقه وضعیت نابسامان و فالکت باری دارند

ها است که حاصل غارت و چپاول اربابان و خان
ابا به آن اشاره شده، بویژه در اواخر شعر بلند حیدرهب

سیاسی  اجتماعی وبر موضوع  تأکیدشاید بتوان این 
های را انعکاس این وضعیت دانست. در مورد استعاره

مشاهده گردید که تفاوتی آماری بین این  ۀ نژاد،حوز
که  دارد،ی آذری و فارسی وجود حوزه در اشعار ترک

زبانان توان گستره و تنوع قومی فارسیدلیل آن را می

تنها از یک قوم و نژاد  زبانان،آذریکه دانست. درحالی
بندی با در نظر گرفتن تحلیل آماری و تقسیم هستند.
به دو نوع جهانی و متغییر براساس دیدگاه  ها،استعاره

لمرو اشعار شهریار توان در قمی ،(2115کووچش )
به دو زبان ترکی آذری و فارسی، مفاهیم طبیعت، 

و عشق و هجران،  جهانی،مذهبی و اعتقادی را 
سیاسی و اجتماعی و نژادی را متغییر و وابسته به 

های این پژوهش شاید فرهنگ دانست. براساس یافته
زبان فارسی را زبان ، بینی شهریاربتوان از منظر جهان

و زبان ترکی را زبان بیان  احساسات،بیان عشق و 
باورهای اجتماعی و سیاسی در نظر گرفت. همچنین 

محسوسی  ، تأثیررسد که دو زبانگی شهریاربه نظر می
های این بر مفاهیم استعاری در اشعار او ندارد. یافته

هد که با بررسی تطبیقی بسامد دتحقیق نشان می
ن به یک توامی مختلف، هایزبانها در استعاره

و تنوعات استعاره در  هاجهانیدی جهانی از بنرده
که در آن با  یافت،بافت گسترده جهانی دست 

ر به یک تهای فرعیبه حوزهها حوزهبندی تقسیم
سلسله مراتب جهانی و فرهنگی و اجتماعی دست 

 مبنای ذهنیتصورات ی، یافت. براساس دیدگاه شناخت
 دیگر،د. از سوی هستن استعاریتصورات  دهندۀشکل

اعتقاد بر این است که تفکرات، تجارب و فرهنگ هر 
بازتاب  هاآنخاص همان ملت است و در زبان  ملت،

 تطبیقی بررسیحاضر با هدف ة نامپایان یابد.می
ی و ترک فارسیدر دو زبان  ی مفهومیهااستعاره
به نگارش درآمده است و بر آن است تا به این  آذری،

گیری که چه عواملی بر شکل سوال پاسخ دهد
 شهریار،زبانه مانند  یک شاعر دو در اشعارها ستعارها

ینی بوانند جهانتها میدخیل هستند و آیا این استعاره
چارچوب نظری این پژوهش  کند؟شاعر را منعکس 

( از 1993 و 1981لیکاف و جانسون ) بندیطبقه
 و 2115زولتان کووچش )نیز و  های مفهومی،استعاره
 متغییر،به جهانی و  اهبندی استعاره( در تقسیم2111

گروه  5در ها استعارهوابسته به بافت و فرهنگ است. 
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طبیعت، عشق و هجران، مذهبی و اعتقادی، سیاسی و 
نشان داد  آماریاجتماعی و نژادی قرار گرفتند. نتایج 

 استعاری هایحوزه، که در قلمرو این دو زبان
 ؛ ولیجهانی هستند« یاعتقاد وی مذهب»، «طبیعت»

و ی سیاس»، «عشق و هجران» استعاری هایحوزه
و این وابسته به زبان هستند، « ینژاد»و  «یاجتماع

 زبانی هاییمقولهنه تنها ی ادعا که تصورات استعار
را نیز شکل ی هستند، بلکه اساس تفکر و رفتار آدم

در  هااز استعاره ، بخشیشد. در نتیجه تأیید دهند،می
و بخش ، گیرندیشکل می همگان مبانیتطابق با 

 اجتماعی فرهنگی و مبانیها تحت تأثیر از آن دیگری
 هایالگوبرداریماهیت  یعنی آیند؛میوجود به

 مفهومی استعارۀ یکترجیح کاربرد  حتیو  استعاری
افراد در کنار  فرهنگی باورهایتحت تأثیر  دیگری،بر 

ی و نیز تأثیرپذیر باشد،میها استعاره جهانی مبانی
 شود.یاز فرهنگ و محیط تأیید م استعاریساخت 
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