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Abstract 

Based on the cognitive semantics approach, this research has studied extending, 

elaborating, questioning, and composing device to describe source-internal creativity 

in contemporary Persian poetry. The statistical population included a collection of 

poems from Simin Behbahani, Forough Farrokhzad and Fereydoun Moshiri poetic 

notebooks, which were selected by simple random sampling method based on equal 

proportion (2 poetic notebooks from each poet and 9 poems from each poetic 

notebooks). Manner of usage and frequency distribution of metaphorical creativity 

devices have been described and evaluated. The results about manner of usage 

showed that in addition to the separate use of each device, in some cases, 

contemporary Persian poets have used them simultaneously to create novel 

expressions. According to this trend, 15% of the total samples which extracted from 

the statistical population included the simultaneous usage of some devices. In this 

case, we found some data that were formed according to dual usage of extending 

and elaborating, extending and composing, and triple usage of elaborating, 
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questioning and composing. On the other hand, the findings about the frequency of 

devices indicated that the composing device had the highest usage in the average of 

total samples. Elaborating, extending and questioning were in next levels.  

Keywords: cognitive semantics, metaphor, extending, elaborating, questioning, 

composing. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزبان شناخت

  27 -  3، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  بررسي ابزارهاي خالقيت استعاري در شعر معاصر
  شناسي شناختي از منظر معني

  *آقابزرگيان معصومخانيآرش 
  ***حيات عامري ،**مريم ايرجي

  چكيده
گسـترش،   بـه بررسـي ابزارهـاي    شناسـي شـناختي   بر اساس رويكـرد معنـي   اين پژوهش

مبـدأ در شـعر    -  جهت توصيف خالقيـت اسـتعاري درون   تركيب و پرسش، سازي پيچيده
بهبهاني، فروغ فرخزاد و معاصر پرداخته است. جامعه آماري شامل منتخبي از اشعار سيمين 

ه و بـر مبنـاي نسـبتي برابـر (از     گيري تصادفي ساد فريدون مشيري است كه به روش نمونه
قطعه شعر) انتخاب شده است و سـپس چگـونگي    9دفتر شعري و از هر دفتر  2شاعر   هر

خالقيت استعاري در آن مـورد توصـيف و ارزيـابي قـرار      ابزارهايكاربرد و ميزان فراواني 
دهد كه  ه است. نتايج پيرامون چگونگي كاربست ابزارهاي خالقيت استعاري نشان ميگرفت

گانه هر يك از اين ابزارها، در مواردي نيز نسبت به كاربرد  شاعران معاصر ضمن كاربرد تك
% از مجموع كل 15اند. مطابق اين روند  اقدام نموده هاي بديع جهت خلق نمونه ها توأمان آن

هـايي از كـاربرد    از جامعه آماري شامل كاربرد توأمان ابزارها بود و نمونه ها مستخرج نمونه
ي  گانـه  ، و همچنـين كـاربرد سـه   تركيـب و  گسـترش  ،سـازي  پيچيدهو  گسترش ي دوگانه
هـاي حاصـله پيرامـون     شناسايي شد. از سوي ديگـر يافتـه   تركيب و پرسش، سازي پيچيده
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ها از  هد كه ابزار تركيب در مجموع كل نمونهد فراواني ابزارهاي خالقيت استعاري نشان مي
سـازي، گسـترش و پرسـش    برخوردار اسـت و ابزارهـاى پيچيـده    ميزان كاربردترين  بيش
  هاى بعدي قرار دارند.  ترتيب در رده به
  .تركيب، پرسش، سازي پيچيده ،گسترششناسي شناختي، استعاره،  معني ها: دواژهيكل

 

  مقدمه. 1

هايي كه در روند و آنهايي كه در زبان روزمره به كار ميميان استعاره چه تفاوتي وجود دارد
هاي اي مجزا و مستقل از استعارههاي ادبي گونهشوند؟ آيا استعارهادبيات و شعر استفاده مي

  كند: ها اظهار مي در پاسخ به اين پرسش (Z. Kovecses)؟ زولتان كوچش اندروزمره
ترديد زاييده ادبيات و متخصصان بر اين باورند كه استعاره بيهم عوام و هم بسيارى از 

ترين ى شاعر و هنرمند است كه اصيلها معتقدند كه اين نبوغ خالقانههنر است. در واقع آن
 اًنگريم، درميابيم كـه صـرف  مى شناسى شناختىآفريند. اما وقتى از منظر زبانها را مىاستعاره

  ).77- 78:1393(كوچش،بخشى از اين باور درست است 
هـاي مطالعـات    تـرين بخـش   بررسي اسـتعاره از بنيـادي  «) 396:1391به اعتقاد صفوي (

اي بـراي   شناسان شناختي در مطالعات خـود نقـش عمـده    معني است. شناختي شناسي معني
رفتارهـاي   اند و آن را ابزار مناسبي براي تشخيص چگونگي انديشـيدن و  استعاره قائل شده

تـرين   دو تـن از برجسـته  ) 1980((Lakoff & Johnson ) . ليكاف و جانسـون  »ننددا زباني مي
رش كالسـيك پيرامـون اسـتعاره را    نظريه استعاره مفهومى نگاسان شناختي با طرح نش يمعن
نويسد كـه   ) در توصيف اين ديدگاه نوين ميD. Lee( )7:2001(ديويد لي  چالش كشيدند. به
اي زباني نيسـت بلكـه    اصوالً پديده. استعاره و شعر نيست استعاره صرفاً مختص زبان ادبي«

از سوي ديگـر ادعـايي نيـز در چـارچوب نظريـه       .»ريشه در نظام مفهومي ذهن انسان دارد
ليكـاف و  استعاره مفهومى پيرامون خالقيت اسـتعاري در شـعر و ادبيـات توسـط جـورج      

شـاعر در آفـرينش   س ) مطـرح شـده اسـت. بـر ايـن اسـا      1989( (M. Turner)  ترنر  مارك
در نظـام مفهـومي افـراد عـادي     ) conventional(متعـارف  هاي  شعرهايـش از همان استعاره

اسـت كـه شـاعر     ابزارچندين گيري از  بهره  نتيجهشعر  خالقيت استعاري درو  برد مي  بهره
 هـا يـن ابزار گيـرد. ا  مـي  به كـار  استادانههـا را  آن متعارفهـاي  ضمن به كار بردن اسـتعاره

ــترش ــده)extending( گس ــازي ، پيچي ــش(elaborating) س ــبو  (questioning) ، پرس  تركي
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(composing)  داشتنشـان شاعران با استفاده از تجربياتي كـه همگـي در   بدين طريق . هستند 
كاونـد، طـرز تفكرمـان را     پيامد باورهايمان را مـي  كنند، مشتركيم، تجربياتمان را برجسته مي

پردازنـد. مـا بـراي فهـم ذات و ارزش      هايمـان مـي   و به نقد ايـدئولوژي  گيرند چالش مي به
، ليكاف و ترنـر ( معمولي تفكر خود به دست آوريم ىخالقيت شاعرانه بايد دركي از شيوه

1989:xi) هـاي   گيري بعضـي از اسـتعاره   امكان شكل) با اشاره به 2020و  2005). كوچش
 -  ليكاف و ترنر از آن به عنـوان خالقيـت درون   بر اساس الگوي ) novel(نامتعارف يا بديع 

هاي ممكن براي بروز خالقيت  ي يكي از گونه كند و به منزله ياد مي )source – internal(مبدأ 
 گيرد.  استعاري در نظر مي

اكنون در پژوهش حاضر قصد داريـم تـا بـه توصـيف چگـونگي كاربسـت ابزارهـاي        
گانه، امكان استفاده توأمـان   رهگذر عالوه بر كاربرد تكخالقيت استعارى بپردازيم و از اين 

هاي بديع در شعر معاصر را بررسـي نمـاييم. همچنـين ميـزان      اين ابزارها جهت خلق نمونه
آماري در اين تحقيق   فراواني هر يك از ابزارها نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. جامعه

از سيمين بهبهـانى، دفـاتر شـعرى     »هاگفتند خواز «و  »هاخود بودن با«شامل دفاتر شعري 
و  »گنــاه دريــا«از فــروغ فرخــزاد و همچنــين دو دفتــر شــعرى  »اســير«و  »تولــدى ديگــر«
اند. هر كـدام از   از فريدون مشيرى است كه به صورت تصادفي انتخاب گرديده »كوچهابرو«

قطعـه شـعرى بـه روش     3اند.  اين دفاتر به سه بخش ابتدايي، ميانى و پاياني تقسيم گرديده
گيري تصادفي ساده از هر بخش برگزيـده شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس در مجمـوع         نمونه

دهــد. جهــت  نــه را تشــكيل مــيقطعــه) حجــم نمو 18قطعــه شــعري (از هــر شــاعر   54
بـه قيـاس    )1989ليكـاف و ترنـر (   شـناختي بـه پيـروي از    ها به لحاظ روش داده  استخراج

  ايم. از زبان روزمره پرداخته هاييهاى شعرى با عبارت نمونه
  
  مطالعات ةپيشين .2

هاى مختلف آن در مفهومى و كاويدن جنبه هاي مبتنى بر نظريه استعارهبه طور كلى پژوهش
شوند. در اين بخـش قصـد داريـم بـه شـرح      هاى مختلفى را شامل مىشعر و ادبيات طيف
محققـان غيرايرانـى و    منظـر  هـاى مـرتبط بـا موضـوع مقالـه حاضـر از      مختصرى از يافتـه 

  كنيم: غيرايرانى شروع ميهاي هايي از پژوهشبپردازيم. ابتدا با توضيح جنبه  ايرانى
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هاي بديع معتقدنـد كـه ايـن اسـتعارها نيـز      ) در تبيين استعاره1980ليكاف و جانسون (
سازي برخي چيزها و بـه حاشـيه رانـدن چيزهـاي      با برجسته هاي متعارف چون استعاره هم

هـاي   آورند. ليكاف و جانسون بر اين باورند كـه اسـتعاره   ديگر ساختاري منسجم فراهم مي
معنـايي هسـتند كـه خـود ممكـن اسـت        (entailments)هـاي   بديع شامل تضامن يا استلزام
ها فهرستي  اشد. آنالفظي ب هاي تحت هاي متعارف و حتي عبارت برخواسته از ديگر استعاره

گيـري   هـاي ممكـن در شـكل    هاي استعاري و غيراستعاري شامل باورها و تجربه از استلزام
دهنـد كـه هـر يـك از      را ارائه مي» است مشترك يهنر اثر عشق«بديعي نظير  استعاره كامالً

هاي بيشتري به دنبال داشته باشد. به بيان ديگر ليكاف و جانسـون   ها ممكن است تضامن آن
به سمت پايين از زنجيره بزرگي از  (reverberation) بديع را نوعي پژواك هاي كامالً استعاره
ها اند. آن را بررسى كرده شاعرانه خالقيت ى مسئله )1989(ترنر  و ليكافدانند.  ها مي تضامن

 يابند و مي انطباق فوقاني سطح در كه كنند مي اشاره )generic-level(هاي سطح عام  استعاره به

-specific(خاص  سطح هاي استعاره فرهنگي، عقايد مانند خاص شدن محتواي اضافه با سپس

level( شـعرى اغلـب از محتـواى     هاى سازند. مطابق اين روند استعاره را مي تحتاني سطوح
هاي شاعرانه توليد و درك استعاره ها معتقدندآن شوند. تر تشكيل مى خاص در سطح تحتانى

توانـد بـا دخـل و تصـرفاتي نظيـر      هاي متعارف است، اگرچه شـاعر مـي  به استعاره وابسته
بـا  ) 1998( (Flores) ها را تغييـر دهـد. فلـورس   آن پرسش و تركيب سازي، پيچيده گسترش،

زمـان،   سـازي   ى مفهـوم  مطالعه به شعري هاي ه استعار آفرينش ابزارهاى كاربرد بررسي هدف
 خاص سطح هاي ه استعار گيري در شكل است. او پرداخته شكسپير اشعار درزندگي و مرگ 

 دخيل شكسپير شعر در نو هاي نگاشت خلق را در پرسش و سازي پيچيده گسترش، ابزارهاى

 خاص سطح هاي نگاشت گيري شكل در ابزارها اين به همپوشاني است. وى همچنين دانسته

 است.  كرده اشاره نو شعري هاي ه استعار اين خلق در فراواني ابزار تركيب به نيز و

 از گذشته هاي دهه در ادبيات ي مطالعه ) معتقدند2003( (Gavins & Steen) استين گوينز و

 را گوناگون، بررسي ادبيـات  فرهنگي مطالعات و است شده محض خارج گرايي حالت نخبه

نوين در بررسي ها رويكردهاي  اند. آن شناسي پذيرفته متعدد مردم هاي ش رو از يكي عنوان به
 درك جهـت  هـا   انسان عمومي هاي توانايي در داند كه نوعي از شناخت مي حاصل را ادبيات

هاي زبـان  معتقدند استعاره )2004( (Croft & Cruse)و كروز  كرافتدارد.  ريشه جهان معناي
روزمره هاي زبان هاي شاعرانه نيستند و شاعران با كمك استعارهروزمره در تضاد با استعاره

تـوان  سرايند. البتـه، مـي  هاي نامتعارف خود را ميهايي خاص، استعارهكارگيري رويهو با به



 7   و ديگران)آرش آقابزرگيان معصومخاني ( ... بررسي ابزارهاي خالقيت

 

هاي نو و شاعرانه بـه دليـل   اين فرآيند را معكوس نيز پنداشت و بيان كرد كه گاهي استعاره
  شوند.هاي متعارف ميكاربرد زياد تبديل به استعاره

هـايي معتقـد اسـت كـه موضـوع       پژوهش ) در مجموعه2020و 2009،2005( وچشك
اي مفقوده است كه بسياري از پژوهشـگران   شناسي شناختي حلقه خالقيت استعاري در زبان
) شـايد تنهـا   1989اند. بـه اعتقـاد وي ديـدگاه ليكـاف و ترنـر (      از توجه به آن غفلت كرده

اسـت. وي   هاي اسـتعاري و مسـئله خالقيـت پرداختـه     به تنوع اي باشد كه اختصاصاً نظريه
هـاي نامتعـارف بـر اسـاس ابزارهـاي گسـترش،        گيري اسـتعاره  ضمن اشاره به امكان شكل

سازي، پرسش و تركيب مطابق با ديدگاه ليكـاف و ترنـر از آن بـه عنـوان خالقيـت       پيچيده
توان انواع ديگري نظير  كند و معتقد است كه براي خالقيت استعاري مي مي ياد مبدأ -  درون

مبـدأ   - نيز در نظر گرفت. منظور از خالقيت بـرون   (source – eternal)بدأ م - خالقيت برون
هـاي مبـدأ معـين بـراي      اين است كه ما به شكل معمول در زبان روزمره از يكسري حـوزه 

كنيم. چنانچه يك حوزه مبدأ نامتعارف و  هاي مقصد مشخص استفاده مي سازي حوزه مفهوم
مبـدأ   - فاده شـود، خالقيـت بيـرون   معـين اسـت  سازي يك حوزه مقصـد    جديد براي مفهوم

نيـز   )Target-related(دهد. او همچنين معتقد است كـه خالقيـت مـرتبط بـا مقصـد       مي  رخ
تري جهت انطباق بـا   پذير است كه بر مبناي آن حوزه مقصد ساختار دانشي نامتعارف امكان

 و موضـوع  گفتمـان  هاي فيزيكـي مـتن،  از انواع بافتكوچش  شود. حوزه مبدأ را شامل مي
   بهره برده است. نيز ن ادبيوگوينده در تبيين نظرخود در مت

هايي پيرامـون شـعر و ادبيـات فارسـى از ديـدگاه نظريـه اسـتعاره        در ايران نيز پژوهش
اى از كاربسـت ايـن   توانـد، نمايـه  ها مىمفهومي انجام شده است كه شرح مختصرى از آن

  هش به شرح زير هستند:پژو نظريه به دست دهد. برخى از اين
سـازي عشـق   ) به بررسي خالقيت شعري حافظ در مفهـوم 1392پورابراهيم و غياثيان (

سـازي عشـق بـا دو دسـته از     ها معتقدند كه خالقيت استعاري بـراي مفهـوم  اند. آنپرداخته
هاي چهارگانـه  هاي رايجي كه با كمك شاخصاستعاره - 1هاي مفهومي پيوند دارد: استعاره

ب، گسترش، پيچيده سازي و پرسش، از يك سوي پيوستار متعـارف بـودن بـه سـوي     تركي
ي دسته - 2شوند. ي خود ميي عاميانهتر از گونهتر و تخيليكنند و بديعديگر آن حركت مي
كنند كـه از ميـان   ها اظهار مىها كه در بدو امر خالقانه و بديع هستند. آنديگري از استعاره

ــه ــدهابزارهــاي چهارگان ــدترين و پرســش ضــعيف ، تركيــب و پيچي ــرين ســازي قدرتمن ت
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هاي است. عالوه بر اين جاندارپنداري و استفاده از تصوير و مجاز در كنار استعاره  شاخص
مفهومي عشق، به نوآوري شعري و افـزايش معنـاي پيچيـده كمـك شـاياني كـرده اسـت.        

در شـعر و تحليـل آفـرينش     تبيين برجستگي تفكر خالقانهمعتقد است كه ) 1392(  قادرى
ده از منطـق شـگردهاي ليكـاف و    بـا اسـتفا   در بوسـتان سـعدي  شـعري   بديعهاي  نگاشت

بـر واژگـان    هـاي مبتنـي   بررسـي اسـتعاره  . در پـژوهش وي،  پذير است ) امكان1989(  ترنر
تر  شاعر از شگرد تركيب بيش كه دهد نشان مي شعر سعدىي دل و چشم در ـدنـهاي ب اندام

سـازي در   پيچيـده  و شو از شـگردهاي گسـتر   است پرسش كمتر استفاده كرده و از شگرد
كارگيري شگردهاي گسترش و  ، شاعر گاهي در بهاينميانه بهره گرفته است. عالوه بر   حد

   .است نمودهسازي همزمان عمل  پيچيده
هايي از ساختار اشعار فروغ فرخـزاد   ) به بررسى نمونه1396هاشمي عرقطو ( وشهرامي 

است كه او  فرخزاد اينمختصات سبك شخصي فروغ  كي ازي ها معتقدند كهاند. آنپرداخته
. بـرد را بـه كـار مـي   بـديع  و  متعارفهاي اي از استعارهخاص، آميزه يك موضوع ىهدربار
 هاي مفهـومي در هگيري از استعاربهره فرخزاد ي فروغمختصات سبكچنين يكي ديگر از  هم

مفهومي اسـت كـه    هاىهاستعار يهنده، و تعريف شاعرانيگو هاي گفتمان موضوع وساحت
 )،1398خــالقي و همكــاران ( بخشــيده اســت.او لطافــت خاصــي بــه اشــعار  جــذابيت و

لفظي توجه پژوهشگران  جمالتچگونگي پردازش استعاره در مقايسه با كنند كه  مي  اظهار
شـناختي   اعصابشناسي، روانشناسي و علوم  جمله زبان هاي گوناگون از حوزهدربسياري را 

ي آزمايشـگاهي و بـا     ا ها نيز بر مبناي مطالعـه  . بر اين اساس آنبه خود معطوف داشته است
و  لفظـي  التجمـ  و چگـونگي درك  پردازش ي نحوه واكنش-  زمان استفاده از يك تكليف

هـا   دهند. مقايسه تحليل ها (متعارف و بديع) را در زبان فارسي مورد بررسي قرار مي ستعارها
اسـتعاري   التاستعاري متعـارف و جمـ   التلفظي نسبت به جمدهد كه جمالت  نشان مي

 هـا  . نتـايج يافتـه  شـوند  اسـتعاري بـديع سـريعتر پـردازش مـي      التمتعارف نسبت به جمـ 
دارنـد.   شـركت فاوتي در پردازش زبان لفظي و اسـتعاري  هاي مت كه مكانيسم دهد مي  شانن

تواند از طريق پيوستاري از يك مكانيسم واحد  هاي متعارف و بديع نيز مي پردازش استعاره
هـاي بـديع    اسـتعاره ، ايـن مكانيسـم پيوسـتاري    مانند نگاشت مفهومي صـورت پـذيرد. در  

 بنـدي  صـورت مقولـه   هـاي متعـارف بـه    شـوند و اسـتعاره   صورت مقايسـه فهميـده مـي    به
لفظـي، اسـتعاري    جمـالت ينـد درك  آتـوان فر  مـي  هـا  اين يافته با توجه بهگردند.  مي  درك

 .متعارف و بديع را بر روي پيوستاري از برجستگي و قابل انتظار بودن تبيين كرد
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  مبانى نظرى .3
ن اي مطالعـه شـود كـه انسـا     بـه آن گونـه   بايـد  معنـي معتقدند كه شناختي  شناسي معنيدر 
هاي مفهومي قـراردادي   معني مبتني بر ساختدر اين رويكرد، كند.  برد و درك مي مي  كار به

هـاي شـناختي مقـوالت ذهنـي را      هـاي معنايي همچون سـاير حـوزه   شده است. سـاخـت
- 67:1391(صـفوى ،  انـد  ها شكل داده ها از طريق تجربياتشان به آن نمايانند كه انسان مي  باز
66.(  

اسـان  نش يترين معنـ  دو تن از برجسته) 1980( جانسون ليكاف ودر راستا مباحث فوق، 
رويكردهاي سنتي بـه اسـتعاره را   تمامي نظريات و نظريه استعاره مفهومى، شناختي با طرح 

 بـر خـالف نظـر ارسـطو     ادعاي اصلي اين رويكرد آن است كه استعاره د.ان هچالش كشيد به
ــاني و در حــد امــري صــرفاً  تفكــر انســان اساســاً فرآينــدهاي  بلكــه واژگــان نيســت، زب

كوچكي از   مجموعه ى انسان بر پايه  نظام تصوري ذهنها معتقدند كه آن .باشند مي  استعاري
ديگـر تجربيـات مـا كـه      طبق اين رويكـرد،  بر. شكل گرفته است و فيزيكى مفاهيم تجربي

بـراي   معمـوالً مـا   .بايد استعاري باشند طبيعتاً شوند، از تجربيات فيزيكي ناشي نمي مستقيماً
  و در اكثـر ايـن   كنـيم  مـي از اسـتعاره اسـتفاده    هـاي انتزاعـي   صحبت كردن در مورد حوزه

تـر   انتزاعـي  ى تر براي صحبت در مورد حوزه ملموس ى از زبان و عبارات حوزه ها، استعاره
جهـت   .دهنـد  ارائه مي مقصد - أري مبدالگوبردا  نوعي ها غالباً و اين استعاره شود استفاده مي

) بـه سـوي يـك    أمبـد   تـر (حـوزه   عيني ي  همواره از يك حوزه يا نگاشت اين الگوبرداري
 رسد نـوعي رابطـه   ترتيب به نظر مي به اين .است صد)مق  حوزه(تر  ذهني و انتزاعي ى حوزه

 راد، (گلفام و يوسفي دانتزاعي و ملموس وجود داشته باش ى مند ميان دو حوزه استعاري نظام
64:1381 -63 .(  

هـاى مفهـومى داراي   اسـتعاره «) Evans & Green( )302:2006( به اعتقاد ايوانز و گـرين 
مقصد را در چارچوب خاصي از حوزه مبدأ  زماني كه حوزههستند.  ي نيزديگرهاي ويژگي
كنـيم و  مقصـد را برجسـته مـي    هـاى خاصـي از حـوزه   جنبـه  كنيم، صـرفاً سازي ميمفهوم
 يهـا شـه ير هـا اسـتعاره «. از سوي ديگر »داريمها را پنهان نگه ميحال ساير ويژگي  درعين
 انسـجام  ،شـوند يمـ  دايـ پ فرهنـگ  كي در كه ياستعار ميمفاه. دارندنيز  يفرهنگ ومند  بدن
). بـه بـاور   68:1396،نيـا قـائمى ( »رنـد يگيمـ  شـكل  گريكـد ي بـا  ارتباط در و دارند يخاص

شوند  اي مبدأ و مقصد ساخته مي هايي كه از الگوبرداري بين حوزه استعاره )1987(  جانسون
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 هـاي تصـوري زيرمجموعـه    طرحـواره  .آينـد  هاي مفهومي بنيادين پديد مي از طريق ساخت
هـاي   مبـدأ در نگاشـت    حـوزه  هـاى تجربـي  بنيـان   هنـده د نو سـاما  مفهـومي  هـاي  استعاره

هـا، گـاهي   هاي مفهومي عالوه بـر نگاشـت  استعاره«. الزم به ذكر است كه هستند  عارياست
در  مبـدأ صـراحتاً   حاوي اطالعات تلويحي ديگري نيز هستند. به اين دليل، بخشي از حوزه

 »شود و بايد استنباط گردد. در اين صورت نگاشت حاوي اسـتلزام اسـت  نگاشت بيان نمي
  ).289:2006(ايوانز و گرين،

بنـدي بـه چهـار    بندي كرد. اين طبقـه هاي متعددي طبقهتوان به صورتها را مياستعاره
شـناختي و  هـاي جهتـي، هسـتي    بر اساس نقـش (شـامل اسـتعاره    - 1شود:  شكل انجام مي

مطابق با  - 3بنياد وتصويربنياد)،  هاي طرحواره بر مبناي ماهيت (شامل استعاره- 2ساختاري)، 
بودن.  اساس ميزان متعارف بر - 4طح خاص) هاي سطح عام و س سطح تعميم (شامل استعاره

حـد در زبـان و زنـدگي روزمـره      منظور از متعارف بودن اين است كه يك استعاره تا چـه 
نامتعـارف  هاي  استعاره ).74- 75:1393(كوچش،دارد و ميان مردم عادي رايج است   ريشه
اي هـ  خورند و در بيشتر موارد از طريق بسط استعاره بيشتر در آثار هـنري به چشم مييا نو 

يم يما در هنر شعر با يك پيوسـتار روبـرو  . شوند در زبان روزمره خلق ميو موجود  متعارف
رسـيم و در   و آشنا در گفتـار روزمـره مـي    متعارفهاي كامالً  كه در يك سويش به استعاره

 ي ايـن پيوسـتار بـا    طبيعي است كه در ميانه نو و بديع. هاي كامالً سوي ديگرش به استعاره

هستند و بـا يـك طـرف    متعارف هاي  هايي روبرو شويم كه بسط استعاره تعارهانبوهي از اس
  ).123- 125:1381راد، (گلفام و يوسفي دهند پيوستار نزديكي بيشتري نشان مي

هـاي عاميانـه و رايـج در     همان انديشهاز ان شاعر) معتقدند كه 67:1989( ليكاف و ترنر
بـه  ، كنـد  دهد، پيچيده مـي  ها را گسترش مي آن برد با اين تفاوت كه بهره مي زندگي روزمره

هـاى عاميانـه را   و يا پيامـد بـاور   كند ي معمول با يكديگر تركيب مي اي فراتر از شيوه شيوه
ي اعمـال چهـار ابـزار     به بيان ديگر خالقيـت اسـتعاري در شـعر نتيجـه     .كشد مي چالش به

  است.سازي، پرسش و تركيب بر انديشه و زبان روزمره  گسترش، پيچيده
ي متعارف را با زباني نو بـه صـورت    گيري از ابزار گسترش، يك استعاره شاعر در بهره

كند. او اين كار را با گسترش استعاره، يعني معرفي يك جـزء   عبارت استعاري بديع بيان مي
يكي . دهد كه قبالً در نگاشت شركت نكرده است جام ميان أي مبد مفهومي جديد در حوزه

دهـد،   هاي تفكر شاعرانه كه آن را باالتر از تفكر استعاري روزمره قـرار مـي   ديگر از ويژگي
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 سـازي   پيچيـده  مفهـومي اسـت.    هاي زيربنايي يك اسـتعاره  سازي نامعمول طرحواره پيچيده
اي ى مبدأ عنصري موجود در اين حوزه را به گونـه جاي افزودن عنصري جديد به حوزه به

عـالوه بـر گسـترش و     ).83- 84:1393وچش،(كـ  دهـد غير معمول تفصيل و شـرح مـي  
مـورد ترديـد    سازي، گاهي شاعران مرزهـاي درك اسـتعاري مـا از مفـاهيم مهـم را      پيچيده
ها نارسايي يا نامناسـب بـودن يـك     . به عبارت ديگر، آنبرد مي زير سوالبه  دهد و مي  قرار

شـود.   سـش يـاد مـي   . از اين روش به عنوان ابزار پركنند مي خاطر نشانرا متعارف  استعاره
ترين ابزار شاعر در گذشتن از مرز نظام مفهومي روزمره باشـد. البتـه، در    تركيب شايد قوي

 در زنـدگي  يا به تعبيري انديشـه متـداول   هاي متعارف استعاره هماناين روش نيز شاعر از 
گـر   فمتعارف كه توصـي   شاعر از دو يا چند استعاره مطابق اين روند،گيرد.  بهره مي روزمره

گيرد. اين كار شايد  بهره مي مقصد است، به طور همزمان براي توصيف آن حوزه  يك حوزه
  ).69- 70:1989(ليكاف و ترنر، در يك متن يا حتي در يك جمله رخ دهد

هـاى نامتعـارف   افزون بر بحث ابزارهاى خالقيت استعاري در شعر و ادبيـات، اسـتعاره  
هـا  سـازي شـكل بگيرنـد. از جملـه آن     هاى مفهـوم توانند بر اساس برخى ديگر از شيوه مى
و   (image metaphors) هاى تصـويرى ، استعاره (personification)بخشىشخصيتتوان به  مى

هاي انساني به بخشى، ويژگيدر شخصيت اشاره نمود.(mega metaphors)  كالن يهااستعاره
در ادبيات معمول است، اما بخشى شود. گرچه شخصيتاى غيرانساني نسبت داده ميپديده

 يهـا اسـتعاره  از سرشـار  شـعر شود. از سوى ديگـر  در گفتمان روزمره نيز فراوان ديده مي
هاى تصـوري  طرحواره از اما غني اريبس يريتصو اتيجزئ در كه است اديربنيتصو يمفهوم

   :ديكن توجه )90:1989(كه برگرفته شده از ليكاف و ترنر  ريز مثال به .هستند بهره  يب
«My wife … whose waist is an hourglass». 

   .»مانديم را يشن ساعت كمرش كه...  همسرم«
. يشن ساعت ريتصو يگريد و زن بدن يكي: است بخش دو شامل ريتصو نيا اتيجزئ

 و يرتصـو  ما استعاره، نيا براساس. شوند تداعي مي زيچ دو نيا شكل اساس بر ريتصاو نيا
 توجـه  قابـل  ىنكتـه . ميكنـ يمـ  منطبـق  زن انـدام  قيدق شكل بر را يشن ساعت قيدق شكل

 كـدام  نكـه يا ىدربـاره  خـود  يخـود  بـه  استعاره نيا در رفته كار به يهاواژه كه است  نيا
 حـال  نيا با. نديگوينم يزيچ، شوديم منطبق زن بدن قسمت كدام بر يشن ساعت قسمت

 گريكـد ي بـر  هـا قسـمت  كـدام  كه ميفهميم قاًيدق م،يدار ذهن در كه يريتصو اساس بر ما
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. سازديم زين يمفهوم بودن، يزبان بر عالوه را يريتصو يهااستعاره امر نيا. شونديم  منطبق
 سراسر در گاه نو، اي متعارف ها،استعاره يبرخهاي كالن بايد اشاره نمود كه پيرامون استعاره

ـ  متـون  در بعضاً آنچه. شوند ظاهر روساخت در آنكهيب زننديم موج يادب متون  نمـود  يادب
 رساختيز در آنچه اما هستند، (micro metaphors)  خرد يهااستعاره كند،يم دايپ يروساخت

 بخشنديم سامان را خرد يهااستعاره كه هستند كالن يهااستعاره دارد، وجود هااستعاره نيا
  ).89- 91:1393(كوچش،

  
  اشعار معاصر ةتحليل ابزارهاى خالقيت استعارى در مجموع .4

پيش از پرداختن به تحليل كاربرد ابزارهاي خالقيت استعارى در اشعار معاصر، بايد به ايـن  
هـاي مقتضـي    هاي مستخرج از جامعه آماري و محـدوديت  نكته اشاره كنيم كه حجم نمونه

هاي به دست آمده در  تمامي نمونه نگارش يك مقاله به جهت عدم امكان گنجاندن توصيف
اي از   جريان پژوهش، نگارنده را بر آن داشته است تا جهت تدوين ايـن مقالـه ابتـدا نمونـه    

گانه ابزارها در هر يـك از مجموعـه اشـعار سـيمين بهبهـاني، فـروغ فرخـزاد و         كاربرد تك
اربرد توأمـان  فريدون مشيري را به دست دهد و همچنين در مواردي كه چندين نمونه از كـ 

ابزارهاي مشابه در مجموعه اشعار هر يك از شاعران وجود داشته است، تنها بـه ذكـر يـك    
نمونه از آن بسنده نمايد. در پايان نيز تحليلي آماري از فراواني و چگونگي كاربرد ابزارهاي 

  خالقيت استعاري در جامعه آماري اين پژوهش ارائه شده است.
  

ــه 1.4 ــايي از كارب نمون ــتعارى  ه ــت اس ــاى خالقي ــت ابزاره ــعار س در اش
 بهبهانى  سيمين

  ) چو آتشي كه گذارد به جاي خاكستر1(
  ز عشق، اين دل افسرده يادگار من است

  1»درخت تشنه«

جمله يجاد برخي تغييرات فيزيولوژيك ازهمبستگي تجربي بين انگيختگي احساسات و ا
هـا در نظـام   بي بسياري از اسـتعاره باالرفتن دماي بدن به هنگام تجربه يك حس، بنيان تجر
تـوان   را مـي  »عشـق آتـش اسـت   «مفهومي ذهن ماست. مطابق اين روند، استعاره مفهـومي  
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هاي قابل شناسايي در نمونه شـعري حاضـر دانسـت كـه در زبـان       عنوان يكي از استعاره به
بـراي آن وجـود دارد و    »گرم عشـق «و  »در عشق كسى سوختن«هاي نظير روزمره عبارت

نمايـد.  تـر مـى  هـا متعـارف  الباً عنصر مفهومي سوختن و گرما از حوزه مبدأ آتش براي آنغ
اكنون در اين نمونه شاعر با استفاده از ابزار گسترش به معرفي عنصر مفهومي خاكستر شدن 

سازي حوزه مقصد عشق اقدام نموده است و بدين طريق با  از حوزه مبدأ آتش جهت مفهوم
نمايي پيامد عمل سوختن (تغيير و دگرگوني) به جاي عمـل سـوختن    سازي و برجسته فعال

ن عشـق بـه منزلـه آتشـي پنداشـته      عبارت استعارى بديع را خلق كرده است كه مطابق با آ
  آن به يادگار نگذارد. تواند دل فرد را بسوزاند و جز خاكستر چيزي از  است كه مي  شده

  ؟فريب عشق و اميدى، چه غم داري) سراب دل2(
  سوزدكه چون من تشنه كامي در بيابان تو مى

  »دل آزرده«

هـاي   براي رسيدن به تو سـختي «هاي مانند  پيش از توصيف اين نمونه شعري به عبارت
ها آخر و  اين عشق و عاشقي«و  »براي رسيدن به تو راه درازي را طي كردم«، »زيادي كشيدم
هاي بر اساس استعاره مفهـومي   اين عبارتدر زبان عاميانه توجه كنيد. تمامي  »عاقبت ندارد

يـك اسـتعاره    »عشق سـفر اسـت  «اند. استعاره مفهومي  سازي شده مفهوم »عشق سفر است«
ي سـفر و عشـق را    ي بـين دو حـوزه  هـاي مفهـوم   اي از نگاشـت  متعارف است و مجموعه

در تناظر با ى عاشقانه در تناظر با مسير سفر، عاشق ها رابطه دهد كه بر اساس آن مي  دست به
تواند در تناظر با سرانجام سفر قرار بگيـرد.   مسافر و وصال يا عدم وصال با فرد محبوب مي

در اين نمونه شعري نيز سيمين بهبهاني از همين مفاهيم استعاري مبتني بر تفكر عاميانه الهام 
جزء گرفته است و سپس بدون آن كه جزء مفهومي جديدي را فعال نمايد، اقدام به تفصيل 

مفهومي مسير سفر در قالب بيابان، عاشق به منزله مسافر تشنه لب و سرانجام سفر به منزلـه  
رسيدن به سراب اقدام نموده است. بنابراين نمونه شعرى حاضـر بـر اسـاس كـاربرد ابـزار      

 سازى خلق شده است.پيچيده

  ) عاشق نه چنان بايد 3(
  كز غم سپر اندازد
  در پاي تو آن شايد

  اندازد كز شوق سر
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  »شور نگاه«

عشـق  «گيـري از اسـتعاره متعـارف    در اين نمونه شعري سـيمين بهبهـاني ضـمن بهـره    
پذيرد و يك  مفهومي جنگ را براي يك عاشق نمي  منطق تسليم شدن از حوزه »است  جنگ

بـه واسـطه رنـج و غـم تسـليم       دانـد كـه هرگـز    عاشق حقيقى را همچون جنگجـويي مـي  
از دست دادن سر خويش خواهد جنگيد. بدين طريـق تحليـل   شد و تا پاي جان و   نخواهد

ي حوزه مبدأ  سازي حوزه مقصد عشق بر پايه استعاري كه از اين نمونه شعري جهت مفهوم
آيد، باور استعاري عاميانه بخشي از افراد جامعه كه در قالب عبارتي نظير جنگ به دست مي

دهد. بر اساس توضـيحات   د قرار مييابد را مورد ترديبازتاب مى »شكست عشقي خوردن«
فوق، اين نمونه بر مبناى اعمال ابزار پرسش شكل گرفته است، زيرا سيمين بهبهـاني منطـق   

دانـد و آن را بـه    پذيرش شكست در نبرد عشق را بـراي يـك عاشـق حقيقـي جـايز نمـي      
  برد. مي  زيرسوال
  هاى هوا در دل) بنشانده شعله4(

  ى دگران داردكاين دل، سپرده
  »آنجا و اينجا«

هايي قابل شناسايي در بند ابتدايي  از جمله استعاره »واره استدل مكان«مفهومي   استعاره
در دل كسـي  «باشد. اين استعاره متعارف است و عبـارتي ماننـد    نمونه شعري مورد نظر مي

طـابق توضـيحات فـوق در اينجـا دل     براي آن در زبان روزمره وجـود دارد. م  »جاي داشت
هاى آتـش هـوس در داخـل آن توسـط     گردد كه شعله سازي مي اي مفهوموارهمثابه مكان به

شاعر فرو نشانده شده است. عالوه بر اين سيمين بهبهاني در بند دوم به علـت فرونشـاندن   
هـايي   كند و گويي بيم سوختن دل واره دل خويش نيز تلويحاً اشاره ميآتش هوس در مكان

تـوان   طـابق بـا ايـن موضـوع مـي     سپرده شـده اسـت را دارد. م  كه از سوي ديگران به وي 
اسـتفاده   »دل شيء اسـت «از استعاره مفهومي  گرفت كه در بند دوم اين نمونه شعرى  نتيجه

در زبـان   »دل بـه دسـت آوردن  «و  »دل سـپردن «هـايي نظيـر    شده است كه براي آن عبارت
هاي  نمونه شعري تلفيق استعاره هايي از اينروزمره وجود دارد. بر اساس مباحث فوق، جنبه

دهد و مطابق با ايـن رونـد    را به دست مي »دل شيء است«و  »واره استدل مكان«متعارف 



 15   و ديگران)آرش آقابزرگيان معصومخاني ( ... بررسي ابزارهاي خالقيت

 

سازي شـده اسـت. بنـابراين نمونـه      حوزه مقصد دل بر مبناي دو حوزه مبدأ مختلف مفهوم
 س ابزار تركيب شكل گرفته است.شعري فوق بر اسا

  شهاي آبم و تو آت) من قطره5(
  من با تو سازگار نخواهم شد
  تنها دمي چو با تو درآميزم 
  چيزي جز بخار نخواهد شد

  »دختر ترنج«

تفكري  »عشق آتش است«ها اشاره شد، استعاره  تر در تحليل برخي نمونه چه پيش چنان
رايج در زندگي روزمره است كه غالباً عنصر مفهومي سوختن و گرما از حـوزه مبـدأ آتـش    

نمايد. در نمونه شعري حاضر سـيمين بهبهـاني ضـمن    ان عاميانه متعارف مىبراي آن در زب
ي  سازي عنصر مفهومي تبخير شـدن از حـوزه  گيري از اين استعاره با معرفي و برجستهبهره

عشق به گسترش يك استعاره متعارف اقدام نموده است. از   سازي حوزه آتش جهت مفهوم
عشـق  «تـوان بـه اسـتعاره     هاي مفهومي استفاده شده در اين نمونه شعري، مي ديگر استعاره

اشاره كرد. اين استعاره مفهـومي نيـز يـك اسـتعاره متعـارف اسـت و        »درهم آميختن است
يك رابطه و پيوند عاشقانه در  كه ممكن است براي توصيف »با هم يكي شدن«عبارتي نظير 

توان براي آن در نظر گرفت. بـر اسـاس توضـيحات فـوق،      زبان روزمره استفاده شود را مي
تركيـب نيـز هسـت كـه بـر مبنـاي آن       نمونه حاضر عالوه بر ابزار گسـترش حـاوي ابـزار    

بـا يكــديگر   »عشــق درهـم آميخـتن اسـت   «و  »عشـق آتـش اسـت   «اسـتعاره مفهـومي     دو
مقصد واحد (عشـق) بـر اسـاس دو حـوزه مبـدأ        د و بدين طريق يك حوزهان شده  تركيب

توان گفت كه كـاربرد توأمـان    سازي شده است.به بيان ديگر در اين نمونه مي متفاوت مفهوم
جــود خويشــتن را بــه مثابــه ابــزار گســترش و تركيــب ســبب گرديــده اســت تــا شــاعر و

رماي آتش عشق سازگار نيسـت و  ه گبپندارد كه اگرچه با وجود معشوق به واسط  آبي قطره
آميختن با آن منجر به تبخير وي خواهد شد، اما سرانجام به واسطه اشـتياق و نمانـدن    درهم

  گيرد. آميزي مي طاقت، تصميم به اين درهم
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بزارهاى خالقيت اسـتعارى در مجموعـة اشـعار    هايي از كاربست ا نمونه 2.4
  فروغ فرخزاد

  خواستبر مىاى غمناك، چو دود ) ترانه1(
  لغزيدها ، چون دود مىز شهر زنجره

  »ميان تاريكي«

هاي مرتبط با حوزه مفهومي احساسات  طور كه قبالً پيرامون تحليل برخي از نمونه همان
سازي حوزه مقصد احساسات بر مبناي حوزه مبدأ آتش امري رايج در  اشاره نموديم، مفهوم

را  »غـم آتـش اسـت   «تفكر استعاري عاميانه اسـت. مطـابق ايـن رونـد، اسـتعاره مفهـومي       
 »سينه سوخته«و  »سوزغم سينه«هايي نظير  دانست كه عبارتاى متعارف توان استعاره مى  نيز

عنصر مفهومي سوختن و شدت  ها غالباً در زبان روزمره براي آن وجود دارد. در اين عبارت
نمايد. در نمونـه شـعري حاضـر،    تر مىسازي انگيختگي حس غم متعارف گرما براي مفهوم

در روندي نامتعارف بـه   »غم آتش است«گيري از استعاره مفهومي فروغ فرخزاد ضمن بهره
سازي حس غم  سازي عنصر مفهومي دود از حوزه مبدأ آتش جهت مفهوممعرفي و برجسته

هاى سروده شده ناشى از حـس غـم را بـه مثابـه دود     اقدام نموده است و بدين طريق ترانه
ر گسترش خلـق  پندارد. بنابراين نمونه شعري فوق بر اساس كاربرد ابزابرخاسته از آتش مي

  شده است. 
  رنگ ساده دل ) چو ماهيان سرخ2(

  هاى شب شدمچين بركهستاره
   »شودآفتاب مي«

بخشـي از تفكـر و انديشـه روزمـره ماسـت و       »انسان حيـوان اسـت  «استعاره مفهومي 
هـايي از  توان براي آن در زبان روزمره ذكر نمود كه هر يك جنبه هاي مختلفي را مي عبارت

 »خيلـى گـاوي!  «كنند. به عنوان مثال عبـارتي نظيـر   ز تفكر استعارى را نمايان مىاين شيوه ا
منظور نسبت دادن يك ويژگي حيواني نظير درك و فهم محدود به انسـان مـورد اسـتفاده     به

ى تفكـر اسـتعارى اسـتفاده    گيرد. در بند ابتدايي اين نمونه شعري نيز از همين شيوهقرار مي
اي حوزه مبدأ حيوان بـدون اضـافه شـدن    كه زيرساخت طرحواره شده است، با اين تفاوت

سـازي شـده و   جزء مفهومي جديدي، در بياني نامتعـارف در قالـب مـاهي سـرخ پيچيـده     
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زباني بديعي پديد آمده است. الزم به ذكر اسـت كـه در عـالم واقعيـت و طبيعـت،        استعاره
ها  تواند منجر شود تا ماهيان آنانعكاس تصوير ستارگان بر روي آب بركه در زمان شب، مى

را به عنوان چيزي براي برچيدن و خوردن تصور كنند. بديهي است كه ماهي در مقايسه بـا  
انسان درك محدودتري از واقعيت و جهان پيراموني خويش دارد و به همين دليـل تصـوير   

ثابه ماهي قرمز تواند آن را فريب دهد. بر اين اساس اگر انسان به م ستارگان در آب بركه مي
درك مـاهي از جهـان پيرامـوني    سازي شود، درك انسان بـه انـدازه    درون بركه شب مفهوم

رسـد كـه    چنين به نظر مـي  »شود آفتاب مي«شعري  يابد. از محتواي مفهومي قطعه مي  تقليل
سـازي آن   انسان مورد نظر شاعر در اين نمونه شعري يك انسان عاشق است كه بـا مفهـوم  

ماهي سرخ درون بركه شب و عمل برچيدن ستارگان توسـط آن بـه درك محـدود     عنوان به
  كند.  يك انسان عاشق از واقعيت و جهان پيرامونش اشاره مي

زمـان  «عالوه بـر توضـيحات فـوق، در بنـد دوم شـاهد اسـتفاده از اسـتعاره مفهـومي         
ي نظيـر  هـاي  نيز هسـتيم. ايـن اسـتعاره مفهـومي نيـز متعـارف اسـت و نمونـه         »است  مكان

در زبـان روزمـره را    »به شامگاه جمعه وارد شدن«و  »توي روز روشن«، »نشينى كردن شب«
سـازي   اى مفهـوم وارهها زمان به مثابه مكانتوان براي آن ذكر نمود كه مطابق اين عبارت مي

توان به آن وارد شد و يا در درونش قرار گرفت. در بنـد دوم ايـن نمونـه    شده است كه مى
بـه   »زمـان مكـان اسـت   «ي متعـارف   ز فروغ فرخـزاد ضـمن اسـتفاده از اسـتعاره    شعرى ني
اي حوزه مبدأ مكان و شرح تفصيلي آن در قالب بركه جهت سازي زيربناي طرحواره پيچيده

  پرداختن به حوزه مقصد زمان (شب) اقدام نموده است. 
  ) روز يا شب؟ 3(

  نه اي دوست غروبي ابديست
  »در غروبي ابدي«

عاري حوزه انتزاعي زمان بر اساس حوزه عيني حركـت و اسـتفاده از اسـتعاره    درك است
نــه ماســت و مطــابق آن دو رونــد بخشــي از بــاور عاميا »زمــان حركــت اســت«مفهــومي 
مفهومي زمان متصور شـد. بـر پايـه درك      توان براي حوزه خطي و چرخشي را مي  حركت

رسند و بـر مبنـاي    از ديگري از راه ميها يكي پس  ها و سال ها، ماه خطي زمان روزها، هفته
روز با صبح آغاز شده و طي روندي تدريجي به شب و مجـدداً بـه   حركت چرخشي، شبانه

گــردد. در نمونــه شــعرى مــذكور فــروغ فرخــزاد بــا اســتفاده از عبــارت صــبح بــدل مــي
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كه در برداشتي نمادگونه و تلويحي بر مفهوم زمان دلتنگـي و فـراق در يـك     »ابدي  غروب«
رى مـا از حركـت چرخشـي زمـان را     رابطه دوستانه يا عاشـقانه داللـت دارد، درك اسـتعا   

كشد و از زمان غروب دلتنگي بـه مثابـه نقطـه توقـف ابـدي       سوال برده و به چالش ميزير
نمونـه از ابـزار پرسـش اسـتفاده     در ايـن   كند. بر اين اسـاس  حركت چرخشي زمان ياد مي

  است.   شده
  ) چه روزگار تلخ و سياهي4(

  نان نيروي شگفت رسالت را
  مغلوب كرده بود

  »هاى زمينىآيه«

و  »زنـدگي طعـم اسـت   «بند ابتدايي اين نمونه بر اساس تركيـب دو اسـتعاره مفهـومي    
هـاي   هـومي و عبـارت  هـاي مف  آمده است. كـاربرد ايـن اسـتعاره   پديد  »زندگي رنگ است«

در تفكر و زبان عاميانه امري بـديهي اسـت و    »روزگار سياه«و  »روزگار تلخ«متداولي نظير 
هـا   هاي مرتبط بـا آن  ها و عبارت تنها تفاوت اين نمونه شعري در تركيب توأمان اين استعاره

شاعر  سازي حوزه مقصد زندگي و مفاهيم وابسته به آن است. مطابق اين روند جهت مفهوم
س بافـت مفهـومي نمونـه شـعري     كـه بـر اسـا    »روزگـار تلـخ و سـياه   «با كاربرد عبـارت  

هاي زندگي داللت داشته باشد، از يك سوي براي آن طعمي تلخ و  رسد بر پلشتي مى  نظر به
شود و بدين طريق با اسـتفاده از تركيـب اسـتعاري     از سوي ديگر رنگي سياه را متصور مي

 نمايد. ي را برجسته ميهايي منفي از زندگ جنبه

  خورد) ديدم كه پوست تنم از انبساط عشق ترك مي5(
  ديدم كه حجم آتشينم

  آهسته آب شد
  و ريخت و ريخت

  »وصل«

پنداشتن بدن انسان به مثابه ظرف احساسات، امري رايـج در انديشـه ماسـت و مطـابق     
را در  »حسـي شـدن  پر يا خـالي از  «همين شيوه از تفكر استعارى است كه ما عبارتي نظير 

هايي از نمونه شـعري حاضـر نيـز بـر مبنـاى      دهيم. جنبه زبان روزمره مورد استفاده قرار مي
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ــومي    ــتعاره مفه ــتلزام اس ــل و اس ــت  «تعام ــاس اس ــرف احس ــان ظ ــتعاره  »انس ــا اس ى ب
بنا نهاده شده است. مطابق ايـن رونـد، فـروغ فرخـزاد      »مظروف بدن انسان است  احساس«

سـازى و  بـا فعـال   »انسـان ظـرف احسـاس اسـت    «تعاره مفهـومي  گيـري از اسـ  ضمن بهره
نمايي عنصر مفهومي ترك خوردن از حوزه مبدأ ظرف به عنوان وجهـي نامتعـارف    برجسته

دهـد. از طرفـى   سازي حوزه مقصد انسان اين استعاره متعارف را گسترش مى جهت مفهوم
اسـتعاره متعـارف    هايي از ايـن نمونـه بـر اسـاس اعمـال شـگرد گسـترش بـر        ديگر جنبه

شكل گرفته است. فروغ فرخزاد با معرفـي عنصـر مفهـومي انبسـاط از      »آتش است  عشق«
اي ناآشنا در پرداختن بـه حـوزه مقصـد عشـق، ايـن      حوزه مبدأ آتش (گرما) به عنوان جنبه

اين شاهد استفاده از ابزار تركيب نيز هسـتيم.  بر دهد. عالوه استعاره مفهومي را گسترش مى
سو عشق را به مثابه مظروفي براي ظرف تن و از سوي ديگـر  ق اين روند، شاعر از يكمطاب

به منزله ماهيتي همچون آتش پنداشته است كه به واسطه انبساط حاصل از گرماي آن ظرف 
شود. بنـابراين حـوزه مقصـد     تن ترك خورده و يا به حجم آتشين در حال ذوب تبديل مي

و  »عشـق مظـروف اسـت   «هـاى   اوت و تركيـب اسـتعاره  عشق بر اساس دو حوزه مبدأ متف
  سازي شده است. نيز مفهوم »آتش است  عشق«
  

ـ   نمونه 3.4 ة اشـعار  هايي از كاربست ابزارهاى خالقيت اسـتعارى در مجموع
  فريدون مشيرى

اره كنـيم كـه در جامعـه آمـارى     ها بايد به اين موضوع اشـ  پيش از پرداختن به تحليل نمونه
ــه بررســي از مورد ــدون مشــيرى نمون ــزار گســترش  اشــعار فري ــه اب ــاربرد جداگان اى از ك

نشد و تنها مواردى از كابرد توأمان ابزار گسترش همراه با ساير ابزارهاى خالقيت   شناسايي
هاي گذشته، ابتدا با تحليـل   استعارى به دست آمده است. لذا در اين بخش بر خالف بخش

ســازي، پرســش و تركيــب بحــث را  اي پيچيــدهگانــه ابزارهــ هــايي از كــاربرد تــك  نمونــه
ابـزار گسـترش نيـز    هايي از كاربرد توأمان به  نماييم و سپس به هنگام تحليل نمونه مي  آغاز

  خواهيم پرداخت.
  ) مرا عشق تو چنگ اندوه ساخت1(

  كه جز غم در اين چنگ آهنگ نيست
  »ها نغمه«
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عشـق عامـل   «اره مفهـومي  سازي اسـتع هايي از نمونه شعري فوق بر اساس پيچيدهجنبه
شكل گرفته است. اين اسـتعاره مفهـومي يـك اسـتعاره متعـارف اسـت و        »دگرگوني است

تـوان در   را مـي  »از موقعي كه عاشق شده، اصالً يك آدم ديگري شـده اسـت  «عبارتي نظير 
ثابـه عـاملي بـراي دگرگـوني و     روزمره براي آن متصور شد كه مطابق آن عشـق بـه م    زبان
شود. در نمونه شعري فوق نيز فريـدون مشـيري از    دي به فرد ديگر تلقي ميشدن فر تبديل

همين شيوه از تفكر استعاري بهره برده است، با اين تفاوت كه به جاي تصور عشق به منزله 
عاملي براي دگرگوني و تبديل فردي به فرد ديگر از عشق به عنوان عاملي براي دگرگـوني  

خيزد، ياد نموده است.  انگيز از آن بر ميكه نوايي غم خويشتن به يك آلت موسيقي (چنگ)
سازي و تفصيل جزئيـات  توان حاصل پيچيدههايي از نمونه شعري فوق را مىبنابراين جنبه

  دانست. »عشق عامل دگرگوني است«ي متعارف  عنصر مفهومي دگرگوني در استعاره
  ) اي سرنوشت، مرد نبردت منم بيا2(

  ام هنوزدهزخمي دگر بزن كه نيفتا
  ن شكنجه، خدا را، مكن دريغشادم از اي

  روح مرا در آتش بيداد خود بسوز
  »اسير«

جهت تحليل اين نمونه ابتدا الزم است تا مروري بر انديشه اسـتعاري بخشـي از افـراد    
اسير دسـت  «هايي نظير  سازي حوزه انتزاعي سرنوشت داشته باشيم. عبارت جامعه در مفهوم
را در  »تـوان جنگيـد   بـا سرنوشـت نمـي   «و  »تسـليم سرنوشـت شـدن   «، »سرنوشت شـدن 

هايي مفهوم انتزاعي سرنوشت به مثابه مـاهيتي   روزمره در نظر بگيريد. در چنين عبارت  زبان
بخشي شده است و گويي انسان در رويارويي با آن  خارج از تسلط و كنترل انسان شخصيت

ه از تفكر استعاري نوعي از حالت استيصـال و  قادر به گريز يا مقابله و نبرد نيست. اين شيو
دهد. در بخـش ابتـدايي ايـن    انفعال از سمت انسان در برخورد با سرنوشت را به دست مى

ى تفكر اسـتعاري برآمـده از انديشـه بخشـي از     نمونه با استفاده از ابزار پرسش همين شيوه
بق ايـن رونـد   رفتـه اسـت. مطـا   افراد جامعـه بـه چـالش كشـيده شـده و بـه زيـر سـؤال         

پندارد كه بـه جـاي حالـت استيصـال و      مشيري خود را همانند مرد جنگجويي مي  فريدون
نمايد كه وي حاضر بـه   انفعال، كنش پيكار و نبرد با سرنوشت را برگزيده است و چنين مي

تسليم شدن در برابر سرنوشت نيست. عالوه بر اين فريدون مشيري در بخـش دوم نمونـه   
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را به چالش كشيده است.  »خداوند انساني عادل است«ي متعارف  ستعارهشعري حاضر نيز ا
مضـامين مـذهبي نيـز هسـت، خداونـد      در باور استعارى اكثريت افراد جامعه كه آميخته به 

كنـد،   هـا بـا عـدل و انصـاف رفتـار مـي       مثابه شخصي عـادل كـه در برخـورد بـا انسـان      به
كه فريدون مشيري عدل الهي را در تضاد بـا  رسد شود، اما چنين به نظر مى مي  سازي  مفهوم

ـ    دانـد و   راي آن رقـم خـورده مـي   نبرد ناعادالنه انسان با سرنوشتي كه از سـوي خداونـد ب
  گويد. واسطه از سوختن و شكنجه شدن روح خويشتن در آتش بيداد سخن مي  بدين

  دار) سخن تلخ است اما گوش مي3(
  ستكه در گفتار من رازي نهفته

  »الل«

 »دار استسخن ماهيتي طعم«هاي مفهومي  شعري حاضر بر اساس تركيب استعاره نمونه
هـاي مفهـومي متعـارف هسـتند و      بنا نهاده شده است. ايـن اسـتعاره   »سخن ظرف است«و 

توان براي  را مي »هايش پر از نيش و كنايه بود حرف« »هاي تلخ نزن حرف«هايي نظير  نمونه
سو براي سخن خويش مـاهيتي  ها در زبان روزمره متصور شد. در اينجا نيز شاعر از يك آن
ديگـر سـخن خـويش را بـه مثابـه       چون طعـم تلـخ در نظـر گرفتـه اسـت و از سـوي       هم

توان رازي را در درون آن پنهان كرد. به بيـاني ديگـر در ايـن نمونـه      پندارد كه مي مي  ظرفي
سـازي   سخن بر اساس دو حوزه مبدأ مختلف با استفاده از ابزار تركيب مفهوم شعري مفهوم
  شده است. 

  ) تو همچون آتشي اي عشق سوزان4(
  افروزمرد آتشمن آن ديوانه

  »ديوانه«

عشـق  «ها اشـاره شـد، اسـتعاره مفهـومي      تر در تحليل برخي از نمونه مطابق آنچه پيش
شه و تفكر عاميانه ماست. فريدون مشيري در ايـن  متعارف در اندي يك استعاره »است  آتش

افروزي بـه عنـوان وجـه    سازي و برجستگي عنصر مفهومي عامل آتش نمونه شعري با فعال
سازي عاشق از حوزه مقصد عشق بـه گسـترش    نامتعارفي از حوزه مبدأ آتش جهت مفهوم

و برجسـتگي عنصـر    سـازي  نمايد. توجه داشته باشيد كه فعال اين استعاره مفهومي اقدام مي
افروزي به اين دليل نامتعارف خوانده شد كه در انديشه و زبان روزمـره،  مفهومي عامل آتش
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رسد كه همين موضوع هـم   شود (البته به نظر ميبعضاً از معشوق به عنوان اين عامل ياد مى
ت، در آن اى آتش برافروخيكى ديوانه«ندرتاً كاربرد عام دارد)، اما با مقايسه عبارت شعرى 

اسـتفاده   »ديوانـه «كه قبل از اين نمونـه در قطعـه شـعرى     »هنگامه جان خويش را سوخت
نقش ديوانه مردى ظـاهر شـده كـه     توان تشخيص داد كه در اينجا عاشق دراست، مى  شده
سـوزد. نمونـه   كند و در آن مـى دست خودش (نه به دست معشوق) اين آتش را به پا مى به

نيز هست. ايـن اسـتعاره نيـز     »عشق ديوانگي (جنون) است«حاضر حاوي استعاره مفهومي 
سـازي حـس يـك فـرد      كه جهت مفهـوم  »ديوانه كسي بودن«متعارف است و عبارتى نظير 

رود، شاهدي بر اين موضوع است. بـر مبنـاي توضـيحات    عاشق در زبان روزمره به كار مى
وان عالوه بر ابزار گسترش حاوي ابزار تركيب نيز دانست كـه در آن  تفوق، اين نمونه را مى

مختلـف اسـتفاده شـده اسـت.      سازي حـوزه مقصـد عشـق از دو حـوزه مبـدأ      براي مفهوم
عشـق ديـوانگي   «و  »عشـق آتـش اسـت   «هـاى متعـارف   ديگر، در اين نمونه استعاره بيان به

دون مشـيري خـود را بـه مثابـه     اند و بدين طريق فريبا يكديگر تركيب شده »است  (جنون)
 نمايد.پندارد كه به افروخته آتش سوزان عشق اقدام مىعاشقي ديوانه مى

  ) بزن آتش به عود استخوانم 5(
  كه بوي عشق برخيزد ز جانم

  »ديوانه«

عشـق  «تـوان اسـتعاره مفهـومي     هاي متعارف اين نمونه شـعري را مـي   از جمله استعاره
هـاي زبـان روزمـره عنصـر      كه قبالً اشاره شد در عبـارت گونه دانست و همان »است  آتش

نمايـد. در اينجـا نيـز    مـى  مفهومي سوختن و حرارت از حوزه مبدأ آتش بـراي آن متـداول  
گيرد، اما با اين تفاوت كه طى رونـدي نامتعـارف    فريدون مشيري از همين استعاره بهره مي

سازي حـس   ه آتش جهت مفهومسازي عنصر مفهومي بوي دود از حوزبه معرفي و برجسته
عشق اقدام نموده و يك استعاره متعارف را گسترش داده است. از سوي ديگر، او با كاربرد 

هاي  هايش را به مثابه گياه و شاخه گويي وجود خويشتن و استخوان »عود استخوان«عبارت 
را  »استانسان گياه «پندارد. بر اين اساس استعاره مفهومي  درختي همچون درخت عود مي

هاي متعارف در اين نمونه شعري دانست. بـر مبنـاى    توان به عنوان يكي ديگر از استعاره مي
در  »پرپر شـدن گـل  «همين شيوه از تفكر استعاري است كه ما از مرگ يك جوان به عنوان 

سـازى جـزء   كنيم. در نمونه شعرى حاضر، فريدون مشيري بدون فعـال  زبان روزمره ياد مي
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سازي به پيچيده »انسان گياه است«اى استعاره مفهومى هاز زيربناي طرحوار مفهومى جديدى
و شرح تفصيلي حوزه مبدأ گياه در قالب درخت عود اقدام نموده است. مطابق توضـيحات  

شود تـا شـاعر   سازي سبب مىفوق در اين نمونه كاربرد توأمان ابزارهاى گسترش و پيچيده
شتن به مثابه چوب درختي همچون عود بـه سـوختن   هاي خوي سازي استخوان ضمن مفهوم

جـاي پراكنـده شـدن بـوي نـامطبوع      هاى در آتش عشق اشاره نمايد تا بدين طريـق بـه   آن
 عود در فضا پراكنده شود.برخاسته از آتش، بويي معطر همچون بوي سوختن   دود

  ) تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق6(
  كه نامي خوش تر از اينت ندانم

  »شيرينزهر «

جمله مفهومي بنا نهاده شده است كه از اين نمونه شعري بر مبناي كاربرد چندين استعاره
اشــاره نمــود. ايــن  »عشــق مــاهيتي كشــنده اســت«تــوان بــه اســتعاره مفهــومي  هــا مــي آن

تـوان   را مي »از عشق كسي مردن«اي متعارف است و عبارتي نظير  مفهومي، استعاره  استعاره
وزمره متصور شد. فريدون مشيري ضمن بهره بردن از اين استعاره بدون براي آن در زبان ر

سـازي حـوزه مبـدأ در    اى آن به پيچيدههمعرفي عنصر مفهومي جديدي از زيربناي طرحوار
نوان ماهيتي كشـنده همچـون زهـر    قالب زهر اقدام نموده است و بدين طريق از عشق به ع

شـود بـه اسـتعاره    در ايـن نمونـه شـعرى مـى    هـاى مفهـومى   كند. از ديگر اسـتعاره مي  ياد
نيـز   »دار استعشق ماهيتى طعم«اشاره نمود. استعاره مفهومى  »دار استماهيتى طعم  عشق«

توان در را مي »عشق چيز خيلي شيريني است«در تفكر عاميانه متعارف است و عبارتي نظير 
تلـويحى را نيـز   هـايي   اشـت زبان روزمره براي آن متصور شـد. نمونـه شـعرى حاضـر برد    

چون خـوردن   اي ناگوار (هم ان تجربهسو عشق به عنوها از يك دارند كه بر مبناي آن  دنبال به
اي  تواند منجر به مسموميت و مرگ انسان شود) و از سوي ديگر به منزله تجربه زهر كه مي

 شود. هر دو شيوه از تفكر اسـتعاري و  خوشايند (همچون چشيدن طعم شيرين) پنداشته مي
ر تضاد بـا يكـديگر قـرار دارنـد،     ها كه به لحاظ مفهومي د هاي به دست آمده از آن برداشت

صورت جداگانه در تفكر عاميانه قابل شناسايي است، اما در اين نمونه فريدون مشيري با  به
هاى مفهومي را جهـت  ها به نوعي كاربرد جداگانه هر يك از اين استعاره زمان آنكاربرد هم
كشد و به نارسا بـودن هـر يـك از ايـن مفـاهيم       سازي عشق را به چالش مي ومدرك و مفه
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كند. بنابراين در نمونه مورد نظر از ابزار پرسش نيز استعاري بدون حضور ديگري اشاره مى
  استفاده شده است.

عشق «هاي متعارف توان از منظرى ديگر حاصل تركيب استعارهاين نمونه شعري را مى
ى مقصـد هـردو   نيز دانست كه حـوزه  »دار استعشق ماهيتى طعم«و  »تماهيت كشنده اس

هاى مفهومي مذكور بـر  هاي مبدأ استعاره رسد كه حوزه ها يكسان است. چنين به نظر ميآن
بـه عنـوان مثـال شـرايطي را      ى بنياني تجربي در تعامل با يكديگر قـرار گرفتـه باشـند.   پايه

ي با طعم شيرين اقدام نمايد، اما ممكن است بـه  بگيرد كه شخصي به خوردن خوراك  درنظر
واسطه مسموم بودن اين خوراكي تا پاي مرگ پيش برود و يـا از دنيـا بـرود. همـين بنيـان      

هـاى مفهـومي مـذكور در    سازي عشق بر اساس تركيب اسـتعاره  تجربي مبنايي براي مفهوم
ثابـه خـوراكي   نمونه شعري فوق شده است و بدين طريق فريدون مشـيري عشـق را بـه م   

  كند.سازي مى شيرين با ماهيتي مسموم و كشنده همچون زهر مفهوم
  

  اشعار معاصر ةتحليل آمارى ابزارهاى خالقيت استعارى در مجموع 4.4
رج از اشـعار سـيمين بهبهـانى،    هـاى مسـتخ  قبـل بـه تحليـل برخـى نمونـه      هـاى در بخش

) 1989استعارى ليكاف و ترنر (فرخزاد و فريدون مشيري بر اساس ابزارهاى خالقيت   فروغ
هـاي  اقدام نموديم و بدين طريق چگونگي كاربرد جداگانه و توأمان اين ابزارهـا در نمونـه  

مختلف مورد بررسى قرار گرفت. اكنون در اين بخش قصد داريم تا به ذكر درصد فراوانـى  
چنـين   ابزارهاى خالقيت استعارى در مجموع اشعار معاصر مـورد بررسـى بپـردازيم و هـم    

هـاى مسـتخرج از   اى كلى از ميزان كـاربرد توأمـان در مقايسـه بـا حجـم كـل نمونـه       نمايه
  آماري اين پژوهش را ترسيم كنيم:  جامعه
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   . درصد فروانى ابزارهاى خالقيت استعارى در مجموع اشعار معاصر1نمودار 

  
  هاى مجموعه اشعار معاصر. درصد فراوانى كاربرد توأمان ابزارها نسبت به حجم كل داده2نمودار 

  
  گيري نتيجه .5

گـوي خالقيـت اسـتعاري ليكـاف و     هاي مستخرج بر مبنـاي ال نتايج حاصله از تحليل داده
شناسـي   مبدأ در چارچوب رويكرد معنـي  - ) كه از آن به عنوان خالقيت درون 1989(  ترنر

سـاير ابزارهـاى   دهد كه ابـزار تركيـب در مقايسـه بـا     شناختي نيز ياد شده است، نشان مى
مــوع كــل اشــعار بررســي شــده از خالقيــت اســتعارى از بيشــترين ميــزان كــاربرد در مج

سـازي،  بهبهاني، فروغ فرخزاد و فريدون مشيري برخوردار است. ابزارهـاى پيچيـده    سيمين

24%

28%15%

33%
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گسترش
پيچيده سازى
پرسش
تركيب

15%
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كابرد تك گانه
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شاعرين معاصر  گيرند. از سوى ديگرهاى بعدي قرار مىگسترش و پرسش به ترتيب در رده
داگانه ابزارهاى خالقيت استعارى، در مواردي نيز از كاربرد توأمان اين ضمن به كارگيري ج

هايي از كاربرد توأمان گسترش و تركيب اسـتعارى  نمونهبر اين اساس  اند.ابزارها بهره برده
ــاني و  ــد.   در مجموعــه اشــعار ســيمين بهبه ــرار گرفتن ــورد شناســايي ق ــروغ فرخــزاد م ف

هـايي از  توأمان گسترش و تركيب اسـتعارى در نمونـه  مشيرى نيز عالوه بر كاربرد   دونفري
هـاى  سازي استفاده نموده است. الزم به ذكر اسـت كـه داده  پيچيدهكابرد توأمان گسترش و 

سـازي،  اى از كاربرد توأمان سه ابزار پيچيـده شامل نمونه اشعار فريدون مشيرىمستخرج از 
  پرسش و تركيب نيز هست. 
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