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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی استعارههای مفهومی-شناختی اشعارِ کاابو هاای روسای،
دفتر چهارم ،از مجموعه هفت دفتری چشمِ چا سا  ،ا ار پنااهی  )1831بار اساا انرااره نظریاه
آمیختری مفهومی انراره نام) فوکونیاه و ررنار  )2002،1113،1114اسات کاه بارای روصای

ایا

انراره ،از اصطالح فضای ذهنی یا مفهومی استفاده کردهاند .آنها موضوع استعاره مفهومی را موردی
خاص از یک عرصه عامرر و وسیعرر دانستهاند .ای رده وسایعرار ،رحلیا ِ ساازوکارِ دساتراه ذها
هنرام مواجهه با دامنههای مفهومی است .نرارندگان ای پژوهش با استفاده از انراار ناام باه بررسای
ررکیبات و استعارههای موجود در کتاب اشعار کابو های روسی ا ر پناهی پرداختهاند .ماهیات روش
انجام ای پژوهش کیفی بوده ،دادهها با استفاده از روش روصیفی-رحلیلی مورد رحلیا و بررسای اارار
گرفتهاند .دادههای موردبررسی از اشعار  21اطعهای او با عنوان «کابو های روسی» از مجموعه چشمِ
چ س

انتخاب شده است .همچنی ابزار بهکار گرفتهشده ،ابزار معنیشناسی شناختی و بهطور ویاژه

انرار نام است .نتایج رحقیق نشان میدهد استعارهها و ررکیبات بهکاررفتاه در ایا مجموعاه اشاعار باا
استفاده از روش ادغام ،ررکیب و رکمی  ،فضاهای جدیدی را به وجود آورده است؛ یعنی عالوه بر دو
حوزه مبدأ و مقصد ،فضای جدید دیرری ساخته شده است ،به گوناهای کاه پنااهی در اشاعارِ خاود از
انرار استعار مفهومی فرارر رفته و از انرار نام بهره گرفته است که با استفاده از آن استعارههایی بدیع

 استادیار زبانشناسی دانشراه کردستان نویسند مسئول)
 مدر

گروه زبان انرلیسی دانشراه غیرانتفاعی گنجنامه همدان

راریخ وصول 1811/00/03 :ا پذیرش نهایی1811/12/28 :
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و احساساری به دست آمده است .همچنی یافتههای پژوهش ،رأییدی بر ای ادعاست که اساتعارههاای
بهکاررفته در ای اشعار از نوع شبکۀ دو ساحتی هستند.
کلیدواژه :معنیشناسی شناختی ،انرار نام ،شبکۀ دو ساحتی ،پناهی ،کابو های روسی.

 .7مقدمه
زبان بهواسطۀ منحصربهفرد بودن آن رازآلود است .رنها انسان است که از دستور
زبان موجود در زبانهای طبیعی برخوردار است؛ اما زبان رنهاا منحصاربهفارد نیسات.
علیرغم رالشهای چشمریر روانشناسان حیوانات هیچ مدرکی یافات نشاده اسات
که نشان دهد حیوانات نیز چون انسان میروانند ساناریوهای خاالف واااع ،اساتعاره،
محدودی در استفاده از ابزار دارناد ،چاه برساد باه طراحای و سااخت آن .پاژوهش
حاضر با هدف بررسیِ برخی استعارههای مفهومی 1بهکاررفته در دفتر چهاارمِ مجموعاۀ

هفت دفتریِ چشم چ س
اسا

 ،با عنوانِ کابو های روسای ا اری از پنااهی  )1831بار

انرار نظریۀ آمیختری مفهومی 2انرار نام )8در رویکرد شاناختی انجاام گرفتاه

است .زبانشناسی شناختی 4رویکردی اسات کاه زباان را وسایلهای بارای ساازماندهی،
پردازش و انتقال اطالعات میداند گلفام و همکاران .)1831،به لحاا روششاناختی،
رجزیه و رحلی مبانی رصوری 0و رجربای 1مقاوتت زباانی در زباانشناسای شاناختی از
اهمیت اساسی برخوردار است .در زبانشناسی شناختی ،زبان اساساً باهعناوان نظاامی از
مقوتت در نظر گرفته میشود و ساختار صوری زبان نه بهعنوان پدیدهای مستق  ،بلکه
در مقام نمودی از نظام مفهومی کلی اصول مقولهبندی ،ساازوکار پاردازش و راأ یرات
1.conceptual metaphors.
2.conceptual blending.
 .8نرارندگان مقاله از انراره نظریه آمیختری مفهومی ،سرنام واژه انرار نام را به دست دادهاند.
4.cognitive linguistics.
5.image.
6.experiential.
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ایا

و بسط مقولهها را به کار گیرند .حتی نزدیکرری گونهها به انسان نیز روانایی
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رجربای و محیطاای موردمطالعااه ااارار ماایگیاارد گیااررر  .) 1110 ،1ازآنجاکااه در
زبانشناسی شناختی ،زبان بهعنوان بخشی از اابلیتهای شاناختی انساان در نظار گرفتاه
میشود .ازای رو بررسی ویژگیهای ساختاری مقولهبندی در زباانهاای طبیعای؛ نظیار
مدلهای شناختی ،رصاویر ذهنی و استعاره در زبانشناسای شاناختی از اهمیات بسازایی
برخوردار است .زبانشناسی شناختی ،به مطالعه زبان در نقش شناختی آن میپردازد که
ای نقش مهم ،هماناا اررباا سااختارهای اطالعااری انساان باا جهاان خاار اسات .در
زبانشناسی شاناختی ،رعاما باا جهاان باهوسایله سااختارهای اطالعااری ذها صاورت
میگیرد و در ای میان به زبان طبیعی بهعنوان وسایلهای بارای ساازماندهی ،پاردازش و
انتقال اطالعات رأکید مایشاود .بناابرای  ،در رویکارد زباانشناسای شاناختی ،باه زباان
بهعنوان مخزنی از دانش بشر درمورد جهان خار و مجموعاهای نظااممناد از مقاوتت
معنادار نرریسته می شاود کاه ماا را در رویاارویی باا رجربیاات ناو و ذخیاره اطالعاات
درماورد رجربیاات پیشاای یااری ماایرسااند .هاادف و مسائله بنیااادیِ پاژوهش حاضاار،
جستوجو و ارزیاابی عباارات اساتعاری در مجموعاۀ اشاعار کاابو هاای روسای 2از

مجموعۀ چشم چ س

ا ر پناهی  )1831از دیدگاه انرار نام است.

پژوهش حاضر شام شش بخش است .بخش دوم به پیشینه پژوهش و مطالعات
مرربط به آن پرداخته است .بخش سوم به روششناسی انجام پژوهش اشاره میکند .در
بخش چهارم با پایراه نظری مرربط با انرار نام آشنا خواهید شد .بخش پنجم به
بررسی شناختی-استعاری اطعاری از اشعار کابو های روسی اختصاص دارد و در
بخش آخر نتیجهگیری پژوهش را خواهید دید.

1. D. Geeraerts.
2. Russian Nightmares.
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 .1پیشینیه پژوهش و مطالعات مرتبط
در داخ ایران پژوهشهایی درمورد اشعار و داستانهای فارسی بر اسا

انرار

استعار مفهومی انرار اسم )1و انرار آمیختری مفهومی انجام گرفته که نرارندگان
در زیر به برخی از ای آ ار مرربط با موضوع پژوهش حاضر ،اشاره کردهاند.
برکت و همکاران  )1811در پژوهشی با عنوان «روایتشناسی شناختی کاربست
نظریۀ آمیختری مفهومی بر اصههای عامیانه ایرانی» آوردهاند که روایتشناسی
شناختی از رویکردهای نظاممند در چند دهه اخیر است که با روجه به دستاوردهای
زبانشناسی و معناشناسی شناختی ،نقشی مؤ ر در ربیی ماهیت و کارکرد متون روایی
چرونری فرآیند معناسازی و شخصیتپردازی در دو اصه عامیانه ایرانی میپردازد.
فرض ما ای است که خالایت و پویایی فرآیندهای معناسازِ موجود در اصههای
عامیانه با استناد به انرارههای نظریه آمیختری ااب ربیی است .هدف پژوهش حاضر،
ربیی ِ فرآیند رخی و فرآیندهای معناسازی در اصههای عامیانه است را شاید بر اسا
آن بتوان به رحلی و خوانش دایقرری از ای روایتها دست یافت.
صادای  )1811در پژوهشی با عنوان «ادغام نوشتار و رصویر در متون ادبی بر
اسا

نظریۀ ادغام مفهومی» ای گونه بیان میکند که میان نوشتار و رصویر دو نوع

رابطه وجود دارد :در رابطه نوع اول لنرر) ،نوشتار دامنۀ بازِ رصویر را محدود میکند
و در رابطۀ نوع دوم بازپخش) ،نوشتار و رصویر مکم یکدیررند .وی در پژوهش
خود به رابطهای به نام «یک رصویر-چند کالم» اشاره میکند که کر

و لیوون

 )2001به آن پرداختهاند و با طرح آن ،بیان میکند رصویر ،مستق از ساختِ معناست.
اادری نج آبادی و همکاران  )1812در پژوهشی با عنوان «رحلی شناختی
پارهای از استعارههای دل در بوستان سعدی» به بررسی برخی از مفهومپردازیهای
 .1نرارندگان مقاله از انراره استعاره مفهومی ،سرنام واژه انراره اسم را به دست دادهاند.
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داشته است .مقاله حاضر ،پ

از معرفی رویکرد نظری آمیختری مفهومی ،به ربیی
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استعاری واژه دل در بوستان سعدی در چارچوب زبانشناسی فرهنری پرداخته و بیان
کردهاند که ای اندام به شکلی زایا در امر جسمپنداری 1ذه ِ زبانمندان فارسی از
طریق یک الروی فرهنری مشارکت میجوید.
یرانه  )1812در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »بررسی استعارههای
بهشت و جهنم در ررجمه فارسی ارآن ،انجی و رورات با رویکرد معنیشناسی
شناختی» به بررسی استعارههای «بهشت و جهنم» پرداخته و نشان داده است که استعاره
نقش محوری در اندیشه دینی دارد .با ای نراه پایاننامه حاضر به بررسی استعارههای
بهکاررفته در وص
معرفی ای

«بهشت و جهنم» در ارآن ،انجی و رورات پرداخته را ضم

استعارهها ،انواع استعارههای مفهومی بهکاررفته در آنها ساختاری،

هستیشناختی ،جهتی) معی گشته ،مشخص شود در روصی

هرکدام از بهشت و

جهنم ،چه نوع استعارهای کاربرد بیشتری دارد و نیز بسامد بهکارگیری ای استعارهها
در ارآن ،انجی و رورات چرونه است .بررسیِ نتایج نشان داد در کاربرد هر سه نوع از
ای استعاره ها ،ارآن بسامد باترری دارد .هم ارآن و هم انجی در ررسیم فضای
بهشت ،بیشتر از استعار ساختاری بهره بردهاند ولی در استفاده از استعار هستیشناختی
و استعار جهتی ،شاهد ای ارفاق نیستیم .در ارآن از استعارههای هستیشناختی ،بیشتر
در ررسیم فضای دوزخ استفاده شده است ،در حالیکه در انجی استفاده از استعار
هستیشناختی در ررسیم فضای دوزخ مالحظه نشد .در ارآن ،استعار جهتی بهطور
یکسان هم در مورد بهشت و هم جهنم بهکار رفتهاست ،در حالیکه در انجی کاربرد
ای استعاره رنها در ررسیمِ فضای دوزخ مشاهده شد .بنابرای یافتههای ای پژوهش
نشان داد درمورد برخی عبارات استعاری ،هم در ارآن و هم در انجی برای روضیح
مطلب از نظریه «آمیختری مفهومی» استفاده شده است.
اخوان  )1818در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رجزیه و رحلی رمان
«مرگ و زندگی مرا خسته میکنند» نوشتۀ موی بر اسا

نظریۀ آمیختری مفهومی» به
1.embodied.
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ای

موضوع پرداخته است که زبانشناسی شناختی از مکارب جدید فکری در

زبانشناسی است و حاص رالش گروهی از محققان در اواخر دهه هفتاد است که به
رابطۀ بی زبان و ذه روجه داشتهاند .انرار آمیختری مفهومی که فوکونیاه و ررنار
 )2002طارح کردهاند ،از پیاشرفتهای حاص در ای شاخاه از رحقیقات است.
آمیختریِ مفهومی به عملیات ذهنی بنیادی گفته میشود که مرکز اندیشه ،خیال و طرز
رفکر انسان است .آمیختریِ مفهومی نقش بسزایی در ساخت معنا در زندگی روزمره،
علوم و حتی ادبیات دارد« .مرگ و زندگی مرا خسته میکنند» نوشتۀ موی

)2001

رماانی راریخای است که سیر رحولی کشاور چیا را در نیمه دوم اارن بیاستم مورد
و نمایانرر رالش اکتشافی او در هنر رماننویسی است .رحقیق حاضر رالش دارد انرار
آمیختری مفهومی را در رمان «مرگ و زندگی مرا خسته میکنند» واکاوی کند .ای
رحقیق همچنی چرونری استفاد نویسنده را از شیو جانبخشیدن به اشیا و انرار
آمیختریِ مفهاومی برای ایجاد فضای انتقادی از نظامهای خودکاماه ،موردبررسای
ارار داده است.
اردبیلی و همکاران  )1812در پژوهشی با عنوان «پیوستری معنایی مت از منظر
نظریۀ آمیختری مفهومی» که بخشی از پژوهشی وسیع درباره میزان کارایی انرار
آمیختری مفهومی در ربیی مؤلفۀ شناختی فرآیند ساخت معنا در اصههای عامیانه
است ،کوشیدهاند با روجه به مبانی انرار آمیختری مفهومی ،پیوستری معنایی را که
یکی از مهمرری عوام ساخت معناست ،در یکی از اصههای عامیانه ایرانی بررسی
کنند .دو پرسش اصلی ای مقاله عبارتاند از اینکه آیا به استناد مبانی و اواعد انرار
آمیختری مفهومی میروان پیوستری معنایی در اصهها را رحلی کرد؟ و دیرر ای که
را چه اندازه یافتههای حاص از ای رحلی  ،ااب رعمیم است؟ نتایج ای بررسی نشان
داد کاربست انرار آمیختری مفهومی میرواند در رحلی پیوستری معنایی و رفسیر
مت از منظر معناشناسی شناختی راهرشا باشد؛ عالوه بر آنکه با استفاده از الروی
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کنکاش ارار میدهد .نویسنده رصریح دارد ای رمان سبک نوشتاری او را در برگرفته
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چهارفضایی مطرحشده در ای انراره میروان چرونری رصویرسازی در ذه مخاطب
و پیوستری معنایی ای رصاویر را با هم نشان داد.
صباحی گراغانی و همکاران  )1810در پژوهشی با عنوان «بررسی استعار
مفهومی در سور بقره رویکرد زبانشناسی)» بیان کردند استعاره بهدلی انتزاعیبودن
حوز مذهب ،از فراوانی باتیی در ارآن کریم برخودار است و را اب از پیدایش
زبانشناسی شناختی ،استعاره بیشتر بهعنوان رویکردی برای زیباییآفرینی و روشی
برای ابداعات هنری المداد میشد اما با طرح نظریۀ استعاره مفهومی ،استعاره ابزاری
برای رفکر و اندیشه به شمار رفت .آنها در پژوهش خود نشان دادند ارآن کریم،
مفاهیم انتزاعی و مجرد را به چه شیوهای مفهومسازی میکند و المرو مبدأ استعارههای
مفهومی را چه اندازه با رجارب انسان سروکار دارد.

 .1روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهصورت کیفی و با استفاده از روش روصیفی-رحلیلی به بررسی
برخی ررکیبات و استعارههای بهکاررفته در ا ر «کابو های روسی» ا ر پناهی از
دیدگاه فوکونیه 1و ررنر )2002،1113،1114 2پرداخته است .دادههای موردرحلی از

مجموعه اشعار او با عنوان «کابو های روسی» از مجموعۀ چشم چ

س

انتخاب

شده است .علت انتخاب آنها هم ،وجود عبارات استعاری در آن اطعات بوده است.
برای انسجام ای کار ،پ

از مطالعه و استخرا ررکیبات استعاری بهکارگرفتهشده در

زبان خاص و منحصر بهفرد اشعار پناهی ،ررکیباری که با معیارهای فوکونیه و ررنر برای
استفاده از انرار نام و بسط در ساخت ررکیبات استعاری-شناختی سازگار بود ،مورد
رحلی و بررسی ارار گرفت .بنابرای دادههای موردرحلی  ،استعارههای بهکاررفته در
مجموعه اشعار کابو های روسی ،سرود حسی پناهی  )1831است و رحلی دادهها

1.G. Fauconnier.
2.M. Turner.
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نشان داد که همۀ ررکیبات استعاری بهکاررفته در ای اشعار ،از نوع شبکۀ دوساحتی

1

است.

 .4مبانی نظری پژوهش
زمانیکه از استعار مفهومی انرار اسم) سخ میگوییم ،در معنای ای عبارت
مفهوم «جهانیبودن» نیز نهفته است ،شاهد ای ادعا که سازمان مفهومی و رفکر بشری،
را حد زیادی استعاری است و ای مطلب را حد زیادی جهانی ،آن است که به غیر از
زبان ،شواهد استعاری را میروانیم در سایر نظامهای بشری پیدا کنیم که بهصورت
مفهومیبودن استعاره از مطالعات رکوی یافتهای است که به بررسی پایههای استعاری
در پدیدهها و سازمانهای مختل

بشری پرداخته است؛ مانند سازمانها و نهادهای

اجتماعی ،اسطورهها ،رؤیاها ،زبان بدن ،سیاست ،زبان دینی و . ...برای نمونه رحقیقات
شناختی نشان داده است رقریباً هیچ فرهنری را نمیروان یافت که در سلسلهمرارب
ساختارهای اجتماعی آن ،رئی

در بات و کارمندان و سایر نیروها بهررریب در درجات

پایی رر ای سلسلهمرارب ارار نداشته باشند .همچنی رحقیقات زیادی نشان داده است
که مردم هنرام استفاده از زبان بدن در حی صحبت ،از استعارههایی جهانی استفاده
میکنند؛ مثالً در هنرام صحبت درمورد گذشته ،به پشت سر و برای آینده ،بهسمت
جلو اشاره میکنند.
چارچوب نظری ای

پژوهش بر اسا

انرار نام موردنظر فوکونیه و ررنر

 )2002،1113،1114است .آنها الروی شبکهای 2را جانشی الروی دودامنهای در
استعاره مفهومی کردهاند که برای روضیح چندی جنبه استعاری و غیراستعاری در
فهم آنی کارآمد است .ای الرو میآموزد که در لحظۀ فهم ،بسیاری از استعارههای
1.double-scope network.
2. network model.

سال نهم ـ بهار و تابستان  7931ـ شمارة هفدهم

جهانی در اکثر فرهن

ها دیده میشود لیکاف و جانسون .)1130،در وااع نظریۀ
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مفهومی ،فضاهای ورودی عناصری را مرربط با الفا واردشده به ذه  ،برای دستراه
ادراک رداعی میکنند .ای عناصر در فضایی ادغامشده با هم آمیخته میشوند و
حاص ای ادغام یک فضای فراگیر است که عناصری از هر دو فضای ورودی را در
خود دارد اما جز در ای فضای فراگیر که رماماً ذهنی و خیالی است امکان واوع
نمییابد .با استفاده از الروی شبکهای ،میروان سازوکار ذه را هنرام فهم آن
عبارت استعاری که در آن چندی

استعار مفهومی در هم رنیدهاند ،با رفکیک

پنداشتهای ابتدایی و فضاهای ورودی ،دایقرر از گذشته رحلی کرد.
کووچش )2001 1به دنبال آن است را به معیارهای انتخاب یک المرو مبدأ 2برای
یک المرو مقصد 3پی ببرد .در دیدگاه سنتی ،معیار ای انتخاب شباهت میان دو مفهوم
است .معیار دیرری که عالوه بر ای میروان به آن روجه داشت ،رجربۀ جسمپنداری
است که یکی از ویژگیهایش ناآگاهانهبودن آن است .وی بر ای باور است که
همبستریهای موجود در رجربه جسمانی ،سبب شک گیری استعارهها میشوند و در
نتیجه نظریۀ عصبشناختی استعاره شک

میگیرد .در وااع ،جسمپنداری حاص

ارربا های عصبی خاص در اسمتهایی از مغز است .بهعنوان نمونه ،از نظر علمی
ابت شده است که دو مفهوم «عشق» و «گرما» با هم رابطه دارند .در مغز انسان دو نقطه
وجود دارد که یکی مربو به ح

گرما و دیرری مربو به ح

مهر و عشق و

محبت است که به مرور زمان به هم نزدیک میشوند و فاصله میان آنها از بی میرود
و به هم میپیوندند .به همی دلی ما مفهوم «گرمای عشق» را درک میکنیم ولی
«سرمای عشق» را نه! انسان واتی به دنیا میآید در آغوش مادر ارار میگیرد که با گرما
همراه است ،پ

از همان نخست دو مفهوم «عشق» و«گرما» با هم همراهاند که منجر

به شک گیری استعار «عشق ،گرما است» میشود.
در مورد انرار نام ،ای پرسشها مطرح میشود:
1. Z. Kovecses.
2. source domain.
3. target domain.
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چرونه نظام مفهومی در دامنهها عم میکند؟ چرونه عناصری را از یک دامنه به
دامنه دیرری داخ میسازد؟ چرونه دو دامنه را در هم میآمیزد؟ چرونه از دامنههای
پیشی  ،دامنههای رازه به وجود میآورد؟
در عرصهای وسیعرر ،اندیشههای رصویری یا خیالی آدمی با رصّرف در دامنههای
ساختاری رجربهها حاص میشود .فوکونیه و ررنر ،برای روصی

ای فرآیند ،از

اصطالح فضای ذهنی 1یا مفهومی استفاده میکنند .فضای ذهنی ،بستهای مفهومی
است که بهصورت برخط ایجاد میشود؛ یعنی در همان لحظه ادراک یک فضای
ذهنی همراه یک دامنه مفهومی کوچکرر و نیز بسیار مشخصرر است .فضاهای
استعاره در زبان روزمره نیز فراوان یافت میشود .لیکاف« )1114 2عشق سفر
است» را مثال زده است که در آن دو حوز شناختی مبدأ و حوز شناختی مقصد
وجود دارد و خصوصیات حوز شناختی مقصد به خصوصیات حوز شناختی مبدأ
نسبت داده شده است ،ویژگیهای ای دو حوزه با هم مشابهاند و با هم جایرزی
میشوند .رابطۀ بی ای دو حوزه را استعار مفهومی مینامند که در سطح ادراک و
شناخت است و صرفاً زبانی نیست .در ای استعاره رابطهای بی عشق و سفر برارار
میشود .عشاق همچون افرادی هستند که با یکدیرر همسفر شدهاند و مقصدی
مشترک دارند .عشق آنها مانند یک وسیلۀ نقلیه است که ارار است آنها را به مقصد
برساند و همانطور که در سفر خطرها و آسیبهایی موجود است ،برای عشاق نیز
موانع و مشکالری وجود دارد راسخمهند.)1831 ،
فوکونیه و ررنر  )1113،2002بر ای باورند که در مواردی ،انرار اسم نمیرواند
بهطور کام فرآیندهای درکی صورتگرفته را روضیح دهد .مثال معروفی که
ایوانز 8و گری

1

 )401:2001در روضیح ای مطلب به کار بردهاند ای جمله است:
1.mental space.
2.G. Lakoff.
3.V. Evans.
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ذهنی اغلب از راه دامنه مفهومی ساخته میشوند فوکونیه و ررنر.)1114،
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«آن جراح ،اصاب است» که در آن بهلحا استعاری ،دو حوز شناختی جراح و
اصاب وجود دارد اما هدف صرفاً رساندن حوز مقصد ،یعنی اصاب بر اسا

حوز

مبدأ ،یعنی جراح نیست .عالوه بر رشابهاری که بی جراح و اصاب وجود دارد،
هدف گوینده رساندن ای مطلب است که جراح موردنظر بیکفایت و ناتیق است
که ای بیکفایتی و بیلیااتی در هیچیک از حوزههای مبدأ و مقصد وجود ندارد.
فوکونیه و ررنر برای روضیح ای موضوع که ویژگی بیکفایتی و بیلیااتی از کجا
نشئت میگیرد ،انرار نام را مطرح میکنند و به حوزهای به نام حوز جدید اائ
میشوند که از آمیختری دو حوز جراح و اصاب شک میگیرد.
یکی از جالبرری موارد استعاره ،روند آمیختری مفهومی است .آمیختری روندی
است که در آنِ واحد ،هم استعارههای مفهومی را به کار میبرد و هم از آن فرارر
میرود و به ای صورت ،باعث پیدایش مواردی میشود که در آن افراد بهکمک او
رخی خود مفاهیمی را میسازند که نه در حوز مقصد وجود دارد و نه در حوز مبدأ.
ادغامها در میزان رایجبودن از یکدیرر متمایزند اما گاهی در کاربردهای شخصی
خالاانه زبان و ذه رخ میدهند فوکونیه و ررنر.)2002،
فوکونیه و ررنر  )1113بر ای باورند که رمرکز ما بر ساختهشدن حوزههای
جدیدی است که دارای االبهای جدید هستند که نمیروان آنها را بهصورت
مستقیم از حوزههای درونداد دریافت کرد .آنها رأکید دارند فرآیند آمیختری
مفاهیم اساسی به یک شک و به گونهای فراگیر انجام میپذیرد که در زمینههای
مختل

نیز کاربرد دارد.

فوکونیه و ررنر همان) نظریۀ شبکههای آمیخته را مطرح کردند که از طریق آن
روانستند مثالهایی همچون «آن جراح ،اصاب است» را روجیه کنند .آنها در ای
نظریه ،مدلی ارائه میدهند که دارای دو حوز درونداد است و همچون انرار اسم
بی اجزای ای دو حوزه ،نراشت 2صورت میگیرد .رفاوت انرار نام با انرار اسم در
1.M. Green.
2.mapping.
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حوز جدیدی است که در انرار اسم نیست اما در انرار نام وجود دارد .رفاوت
دیرری که بی شبکههای آمیخته و استعار مفهومی وجود دارد آن است که در
شبکههای آمیخته از فضاهای ذهنی بهعنوان حوز درونداد استفاده میشود اما در
استعار مفهومی ،از حوزههای دانش .رفاوت ای دو در آن است که فضاهای ذهنی
سازههای مواتی هستند که در حی فرآیند معناسازی به وجود میآیند ولی حوزههای
دانش از اب وجود داشته ،نسبتاً دارای بات هستند .بهعالوه در ای مدل ،رعداد
حوزههای درونداد میرواند بیش از دو حوزه باشد .چندی حوز درونداد با استفاده
از یک فضای عام به یکدیرر متص میشوند .ای فضای عام شام اطالعاری است که
ررنر.)1113،
در مثال «آن جراح ،اصاب است» ،دو حوز درونداد که یکی مربو به اصاب و
دیرری جراح است با هم آمیخته شده ،یک آمیختری مفهومی به دست میآید.
نکته حائز اهمیت آن است که در حوز جدید ،عنصری اضافه شده که در هیچیک
از حوزههای درونداد وجود نداشته است.
ازآنجاکه کار جراح ،ررمیم و معالجه افراد است و کار اصاب بریدن و
اطعهاطعهکردن بدن حیوانات مرده ،مقایسه ای دو با هم و نسبتدادن ویژگیهای یک
اصاب به جراح ،باعث ایجاد مفهوم بیکفایتی و بیلیااتی میشود .در نتیجه ،حوز
جدید ،هم دارای عناصری از حوزههای درونداد است و هم دارای عناصری جدید.
در ای مثال ،شخصی که در حوز جدید وجود دارد ،جراحی است که از روش و
ابزار اصابی استفاده میکند؛ چنی شخصی در هیچیک از حوزههای درونداد وجود
ندارد و کامالً جدید است .ازای رو میروان حوز جدید را کامالً جدید محسوب کرد
اگرچه برخی اجزای آن از دو حوز درونداد به دست آمدهاند .بهعالوه ،ای
عدمرطابق بی هدف که معالجه شخص بیمار است و روش که اصابی است ،باعث
پدیدآمدن عنصر بیکفایتی میشود.
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آنادر انتزاعی است که برای رمام حوزههای درونداد مصداق دارد فوکونیه و
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فوکونیه و ررنر  )120:2002مبحث انرار نام را به چهار دسته الروی فضایی
مختل

طبقهبندی کردهاند که در زیر آمده است.

 .1شبکههای ساده :1ای شبکهها به یک حوزه رعلق دارند .در ای ادغام ،یک
شبکه متعلق به چارچوب نقش و شبکۀ دیرر مربو به چارچوب ارزشهاست.
 .2شبکههای آیینهای :2در ای شبکهها ،دو حوز درونداد دیده میشود که دارای
چارچوب مشابهی هستند و از همان چارچوب در آمیختری مفهومی نیز استفاده
میشود.
 .8شبکههای رکساحتی :8در ای ادغام ،دو حوز درونداد با چارچوبهای مجزا
به چشم میخورد اما رنها یکی از آنها در آمیزش مفاهیم استفاده میشود.
 .4شبکههای دوساحتی :در ای شبکهها نیز عالوه بر اینکه دو حوز درونداد مجزا
وجود دارد ،در آمیزش مفاهیم از هر دو استفاده میشود.
نکته حائز اهمیت در ای پژوهش آن است که رمامی استعارههای بهکاررفته در
اشعار پناهی جزء دستۀ چهارم ،یعنی شبکۀ دوساحتی ،محسوب میشوند که در بخش
رحلی دادهها بدان اشاره خواهیم کرد.

 .1تحلیل دادهها
در ای بخش به رجزیه و رحلی مجموعه اشعار پناهی  )1831با عنوان کابو های
روسی ،یعنی دفتر چهارم مجموعۀ هفت دفتری چشم چ

س

پیکره
ِ
 ،بهعنوان

موردرحلی با استفاده از رویکرد موردنظر فوکونیه و ررنر  ،)2002،1113،1114یعنی
انرار نام ،خواهیم پرداخت را ررکیبات و استعارههای بهکاررفته در آن را شناسایی و
مفهومسازی کنیم؛ زیرا معنا در ای انراره ،یعنی مفهومسازی که ماهیتی سیال و پویا
دارد.
1.simple network.
2.mirror network.
3.single-scope network.
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شایان ذکر است ای مجموعه آ ار را فرزند حسی پناهی پ

از مرگ او با

همکاری نشر دارینوش به چاپ رسانده است .عنوان «کابو های روسی» برگرفته از
اطعۀ چهارم مجموعه اشعار پناهی است.

 .7-1تحلیل استعاری قطعاتِ اشعار کابوسهای روسی
در ای بخش ،نرارندگان به رحلی برخی از اشعار کابو های روسی پناهی
 )1831پرداخته ،از منظر شناختی و انرار نام اصد دارند معانی استعاری عبارات
بهکاررفته در اشعار وی را چنان واکاوی کنند که شاعر با ادغام دو فضای درونداد و
برونداد در اشعارش ،فضای سومی را نیز به گونهای پنهان استفاده کرده که پژوهش
اشعار کابو های روسی پناهی بهخوبی مشخص است .همچنی باید گفت آمیختری
بهکاررفته در ای اشعار از نوع دو ساحتی است.
 .7-7-1قطعة اول
در ای اطعه میبینیم نویسنده حوز مفهومی «خواب» را ،بهدلی بیپایانی ری های
اطار ،به حوز دیرر با پیوستری حرکت و کنایهای از رسیدن و نرسیدن پیوند داده
است؛ چراکه همیشه مفهوم «اطار» برای دتلت بر حرکتی یکنواخت و مداوم به کار
رفته است.
بار و بندی را بستهام و به جنوب میروم
و به همی دلی
همی حات مسافر آخری واگ اطار اکسپر
در ای ررکیب ،دو نامتجان

خوابم!

«حرکت اطار» که هم حرکتی پرسروصداست ،هم

نشانه حرکت و هم نشانه جوش و خروش است و مفهوم «خواب» که دال بر رکود و
سکونی مرگگونه ،با هم پیوند داده شده است .ساخت معنا در ای ررکیب استعاری
در شبکهای دوساحتی رخ میدهد .ای پیوند ،ادغام دو ساحتِ اگرنه متضاد اما کامالً
مختل

و بیرانه را نمایش میدهد که با افزودن واژه اکسپر  ،رأکیدی بیشتر بر وجه
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حاضر ،آن فضای سوم و حوز نوپدید را نمایان ساخته است .در زیر رأ یر انرار نام در
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سرعت و رداوم حرکت ای اطار شده است .ازای رو یک نوآوری شاعرانه و از سویی
دیرر بدیع و جسورانه در ساخت یک ررکیب استعاری جدید بهعنوان اطار اکسپر
خواب ،ااب مشاهده و مالحظه است که حوزههای خواب ،حرکت ،رداوم و جوش و
خروش را در هم ادغام کرده است .ررکیب و ادغام دو حوز مفهومی «مسافر» و
«اطار» در کنار هم ،حوز جدیدی را با عنوان «خواب» خلق میکند ،دال بر یک
خواب طوتنی ،سنری و مداوم که در اینجا همان حوز جدیدی است که با ادغام دو
حوز دیرر که به هم مرربطند اما ربطی به حوز جدید که همان «خواب» است ندارند،
پدید آمده است .بنابرای  ،در ای ررکیب« ،خواب» بهعنوان فضای مقصد و «حرکت
اطار» بهعنوان فضای مبدأ است .در حوز مفهومی خوابیدن دو مؤلفه وجود دارد که
یکی «خواب» است و دیرری «کسی که میخوابد» .در حوز مفهومی حرکت
یکنواخت هم دو مؤلفه وجود دارد؛ «اطار» و «مسافر» .حات در ای استعاره ای مؤلفهها
دو به دو به هم نراشت میشوند .در اینجا ،خواب را اطار و خودش یا فرد را هم مسافر
اطار فرض کرده است  ،پ
دارد و بر اسا

میان خواب و اطار و همچنی فرد و مسافر رناظر وجود

رناظرهایی که برارار شده ،ررکیب آمیختۀ آنها ،خواب و حرکت

یکنواخت است.
 .1-7-1قطعه دوم
در ای اطعه ،پناهی به گونهای از یک شبکۀ دوساحتی که شام «روح» و «جسم»
است استفاده کرده را روح را همچون ر و جسمی در نظر گرفته باشد که میخواهد
بر آن لباسی بپوشاند.
رو،
چون پیراه آبی رازهای بر ر روحم میدرخشی!
عطر خیار
و خستری گ

سفر!

همیشه در سفر کودکم!
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در ررکیب استعاری «ر روح» ،دو جزء «ر » و «روح» متناظر با دو فضای درونداد
جسم) ،در کنار یکدیرر ارار گرفتهاند و

هستند .دو مفهوم معموتً متعارض روح و ر

ای ررکیب ،ماهیتی فیزیکی و جسمانی به روح بخشیده است .در ای استعاره ،روح به
جسم انسان یعنی ر ) رشبیه شده است؛ یعنی به بخشی که معموتً در رعارض و رقاب
با آن استفاده میشود .در اینجا اجزای ررکیب ،شبکهای دوساحتی رشکی دادهاند که
دو ساحت متعارض «روح» که انتزاعی ،ماهیت معنایی ،غیرمادی و مجرّد دارد با
«جسم» که فیزیکی ،مادی و ملمو

است ،ادغام شدهاند را شاعر بتواند رجربیات

عمدراً فیزیکی و خطو بعد را به روح نسبت دهد .المرو مبدأ در اینجا «ر » و المرو
فیزیکی و ملمو

و نیز دارای روانایی لم کردن نسبت دادهاند.

 .1-7-1قطعة سوم
و کاله زرد آفتابگیرم را سر ره سرم گذاشته بودم!
را طوفان نباشی،
نمیروانی احساسات طوفانهای دیرر را درک کنی!
طوفانبودن احسا

لذتبخش غریبی در بط خود دارد...
چیزی شبیه مو سواری آدمها در سواح !

در اطعۀ بات ،استعار «طوفان» ،بهجای عبارت طوفان خشم ،به شک جدیدی مورد
استفاده ارار گرفته و انسان عاصی و خشمری به طوفان رشبیه شده است که آشفتری
به همرا دارد .در اینجا حوز احساسی و ویژگی خشمری بودن با وضعیت طبیعی و
فیزیکی خشم مرربط شده است .ساخت معنا در ای ررکیب ،در شبکۀ دوساحتی رخ
میدهد که ازای رو یک ساحت درونی و احساسی به یک ساحت و ویژگی طبیعی
آبوهوا نسبت داده شده است .در اینجا «انسان عاصی و خشمری » ،المرو مقصد
است و «طوفان» ،المرو مبدأ .ای ررکیب با درهمآمیخت یک ویژگی انسانی و یک

سال نهم ـ بهار و تابستان  7931ـ شمارة هفدهم

مقصد «روح» است .ای دو المرو در فرآیند هام در کنار یکدیرر به «روح» ماهیتی
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ویژگی طبیعی ،حوز سوم و نوظهور ،یعنی خروش و طوفانیبودن انسان را به وجود
آورده است.
 .4-7-1قطعة چهارم
غضب کور کرده بودم همانجا که فهمیدم
مردم ناکازاکی زیر بمباران ارمی جن

مخدومه،

چه درد کشیدهاند!
در ای اطعه ،ررکیب «کورشدن» از خشم و غضب ،استعاره از ناروانی و عجز انسان
در رصمیمگیری و دیدن وااعیتها در هنرام خشم است« .کورشدن» در اص  ،یک
نقص یا بیماری فیزیکی در چشم است اما در اینجا اشاره به ناروانی از رفکر دارد .دو
عبارت «غضب» و «کورشدن» در کنار هم مفهوم سومی را ساخته است که اشاره به
ناروانی و عجز در نتیجۀ خشم فوقالعاده دارد .فرآیند ساخت معنا ،یعنی انرار هام در
ای استعاره ،روند کورشدن با رمثی ضع

ناشی از خشم صورت گرفته است .پناهی

در ای ررکیب استعاری ،یعنی «کورشدن» از خشم و غضب و به عبارری ررکیب
انتزاعی خشم و کورشدن ،از شبکۀ دوساحتی استفاده کرده که المرو مبدأ« ،کورشدن»
و المرو مقصد آن «خشم و غضب» است و همانگونه که بیان شد ،در اینجا فضای
سوم بهوجودآمده نشان از «ناروانی و عجز انسان» به هنرام عصبانیت و خشم است.
 .1-7-1قطعة پنجم
لحظۀ مرگ را خوب به یاد دارم
که دو نفر مرا گرفتند با شمارش برای هماهنری ،در
چاه سیاهی بیانتها پرت کردند
که هنوز در حال سقوطم!
در شعر بات ،عبارت استعاری «چاه سیاهی بیانتها» اشاره به مفهوم مرگ دارد .در
اینجا ناشناختری و ررسناکی مفهوم «مرگ» برای درگیری حسی بیشتر خواننده در
مفهوم «سقو » به یک چاه سیاه بیانتها ادغام شده را ناشناختری و رعلیق مرگ در یک
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شود .در ای ررکیب ،المرو مقصد «مرگ» با المرو مبدأ «چاه

عبارت بهخوبی وص
سیاهی بیانتها» برای لم

و اشاره به یک مفهوم جدید و سوم ،یعنی سقو هولناک،

بیانتها و مرموز به کار گرفته شده است .فرآیند آمیختری ای استعاره ،مرگ و نیستی
بهمثابۀ یک سقو است .ساخت معنا در ای ررکیب از نوع دوساحتی است که ساحت
رعری شده روحانی و جسمانی مرگ و نیستی را به یک حرکت سقوطی ساحت
دوم) در یک چاه رشبیه کرده است.
 .1-7-1قطعة ششم
هیچگاه به وات بیرابی ناشکرانه غر نمیزنم!
محکوم به ماهی رابۀ وااعیتیم!
در ای بخش ،با استفاده از مفهوم دردناک و سوزان بودنِ وااعیت ،پناهی ررکیب
«رابۀ وااعیت» را برای اشاره به گریزناپذیری دردناک و سوزناک واایع و وااعیتهای
دنیا برای انسان که در خط باترر به یک ماهی در درون ماهیرابه رشبیه شده ،استفاده
کرده است .در اینجا شاعر با ادغام دو معنای متفاوت و مستق از ساحت انتزاعی
حقیقت و ساحت فیزیکی و ملمو

«رابه» به آمیزش مفهومی موردنظر خود و اشاره

به بیرحمی غیرااب احتراز وااعیتهای زندگی رسیده است .المرو مقصد در ای
ررکیب ،همان «حقیقت و وااعیت» و المرو مبدأ« ،ماهیرابه» یعنی دنیا) است.
 .1-7-1قطعة هفتم
ما زندهایم،
چون بیداریم!
ما زندهایم،
چون میخوابیم
و رسترار سعادرمندیم،
زیرا هنوز بر گستر وسیع ویرانۀ وجودمان،
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ما ماهیهای اوزون برون،
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پانشینی برای گنجشک عشق باای گذاشتهایم!
در ای اطعه ،ررکیب استعاری «ویرانۀ وجود» دارای دو حوز درونداد است که
المرو مبدأ آن «ویرانه» است و ا رش ااب مشاهده و المرو مقصد« ،وجود» که انتزاعی
است .ای ررکیب ،استعاره از فروریختری و رنجهای زندگی دارد که با وجود بودن و
زندگیکردن در ای دنیا و اانعبودن به رمام داشتههای خود ،خوشبختیم و با آنها
احسا

خوشبختی میکنیم؛ زیرا در دریای پهناور وجود خود ،ساح کوچکی به

اندازه عشق باای گذاشتهایم و به امید آینده زندهایم .در حوز مفهومی ویرانه ،دو
مؤلفه وجود دارد که یکی «خرابی و فروریختری» است و دیرری «سکوت و
خاموشی» و در حوز مفهومی وجود یا زندگی هم دو مؤلفه وجود دارد که یکی
«رنجها و ناگواریها» است و دیرری «رنهایی و بیکسی» .حال در ای ررکیب
استعاری ،ای مؤلفهها دو به دو با هم نراشت میشوند .پ

میان خرابی و فروریختری

و رنجها و ناگواریها و همچنی سکوت و خاموشی و رنهایی و بیکسی رناظر وجود
دارد و بر اسا

رناظرهای برارارشده ،ررکیب آمیختۀ آنها ،خرابی و نامالیمات

زندگی است .شبکۀ رشکی شده از ای ررکیبِ استعاری دو ساحتی است که دو
ساحت ورودی متفاوت دارد که یکی فیزیکی است و اشاره به نابودی دارد و دیرری
انتزاعی است .بنابرای ررکیب «ویرانی وجود» نشان از روح ناآرام و آشفته شاعر دارد
و همی روح ناآرام و آشفته اوست که آن فضای سوم و عرصه نوپدید را به وجود
آورده ،به ای صورت به مخاطبش نیز عرضه میشود.
 .1-7-1قطعة هشتم
ما را با دوستداشت ،
از خانۀ خدا به زمی فرستادهاند!
و دوستداشت کلمه است
و کلمه سمی است که شیطان،
بر انرورهای باغ بهشت حیات پاشانده است،
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را مسموممان کند!
را آلودهمان کند!
دوستداشت را مث مسواکزدن بچهها
هر شب باید به ما یا به دیرران رذکر بدهند!
در اطعه شعری دیرر از پناهی در ررکیب مفهومی «زیرا دوستداشت خال بال
روح ماست!» که جزء ررکیبات موزون در اشعار حسی پناهی به شمار میآید ،سه
مؤلفۀ دوستداشت

یعنی عشق) ،بال روح و خال با معنای دوگانه) به کار رفتهاند.

اصطالح خال بال روح که باید آن را ررکیبی بهوااع یرانه ،نادر و بیهمتا در ادبیات
برمیشماریم:
 عشق در اینجا به خال بال روح منتسب شده است ،حال آنکه خودِ خال در اینجا
در دو وجه مثبت و منفی ،ااب استناد و استنبا است.
 در وجه مثبت ،خال همان نشانه زیبایی است که در ادبیات شاعرانه ،بارها و بارها
با آن برخورد داشتهایم ،ررکیباری مانند :خال لب ،خال هندو ،خال ابرو و امثال آنها.
او با ای نررش عشق را زینت و زیباکنند یکنواختی روح و زندگی انسان پنداشته
است.
 در وجه منفی که کمتر به ذه میآید اما با خواندن ادامه شعر بیشتر به ذه
متبادر میشود که میگوید:
ما را با دوستداشت ،
از خانه خدا به زمی فرستادهاند!
در اینجا ،عبارت «خال بال روح» از نوع دوساحتی است؛ زیرا هریک از فضاهای
درونداد االب سازماندهنده متفاوری دارند ولی آمیختری با استفاده از جنبههایی از هر
دو االب ساخته میشود که دو فضای درونداد نه به المرو مقصد که عشق و محبت
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فارسی دانست ،دارای ویژگیهای خاصی است که در زیر برخی از آنها را
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انسان به خداست متعلق است و نه به المرو مبدأ که پرواز پرنده است ،بلکه بهصورت
ررکیبی ،آمیختهای از ای دو معنای گناه عشق و مانع عرو انسان را میرساند.
دوستداشت یا همان عشق ،بهمعنای پاشنۀ آشی و حتی لکهای نامتعارف در روح
و روان و زندگی آدمی روصی

شده است یا به عبارری افزونهای به بال روح آدم که

زیبایی و کارایی آن را کاهش میدهد و باعث جدایی او از بهشت موعود و
زمی گیرشدن روح انسان میشود .در ای ررکیب ،دو دامنه متفاوت عشق و پرواز
پرنده در ررکیبی جمع شدهاند که ارربا سودای عشق دو آدمی را با سرانجام آدم و
حوا و نیز راندهشدن او از بهشت و ضع

وی که همان عشق حوا بود پیوند میزند.

ای دو دامنه در کنار هم ،معنایی را میرسانند که در دامنهای جدید و استعاری ،اشاره
به اراد انتخابرر آدمی در برگزیدن راهی غیر از راه خیر و صواب ،صرفاً بهدلی عشق
و دلباختری دارد .ای خال یا لکه در روصیفات و حکایات مختل  ،به اشکال
متفاوری ذکر شده است ،ازجمله حکایت معرا عیسی و همیشه ای عیب و نارسایی،
مانع پرواز و رسیدن انسان به هدف شده است.
و در ادامه میآورد که :
و دوستداشت کلمه است
و کلمه سمی است که شیطان،
بر انرورهای باغ بهشت حیات پاشانده است،
را مسموممان کند!
را آلودهمان کند!
اما در عی حال ،او ای نقص و ای سم را ضرورری برای حیات میداند و
میگوید:
دوستداشت را مث مسواکزدن بچهها
هر شب باید به ما یا به دیرران رذکر بدهند!
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 .9-7-1قطعة نهم
پناهی در جای دیرری از اشعار خود ،حوز «زیست و زندگی» انسان را با حوز
دیرری ،یعنی حوز «جالیز» ادغام میکند و در الب همی ررکیبی که انجام داده است
باز هم حوز یک فرد دیرر و فرد مقاب را با حوز «گیاهی» خربزه شاداب) در هم
میآمیزد که در آن امید یا مره زندگی شاعر به خربزه جالیز رشبیه شده است و خربزه
شاداب ای جالیز در گذرگاه اندوه ،نه به فضای مقصد که همان امید یا مره زندگی
شاعر است رعلق دارد و نه به فضای مبدأ که در اینجا خربزه است! در ادامه نیز گراز
اندوه نه به المرو مقصد اندوه و نه به المرو مبدأ گراز رعلق دارد ،بلکه هر دو آمیختهای
اگر درختان بادام بخواهند از دانه به کمال برسند!
معجزهای ک !
رو رنها خربزه شاداب ای جالیز،
در گذرگاه گراز اندوه منی!
در کنار دو استعار «جالیز زندگی» و «خربزه شاداب» دوست ،معشوق و امثال
آن) ،ررکیب سوم گذرگاه «گراز اندوه» اضافه شده است که باز هم حوز ذهنی-
فردی «اندوه» را به حوزههای کامالً ماوراء ای حوزه ،یعنی حوز حیوانات «گراز
اندوه» پیوند زده ،ادغام میکند.
ادغام دو حوز بیرانۀ «اندوه» و «گراز» ،یک ادغام خالاانه است که پناهی باز هم
در آن از جمع اضداد به یک ررکیب رشبیهی بدیع رسیده است .در ای ررکیب،
عبارت «اندوه» که همیشه متبادرکنند یک ح

درونگرای ساک و عام رکود و

غم بوده  ،با نام حیوانی گره خورده است که مظهر و نماد برونگرایی ،رهاجم و
خستریناپذیری است .ای ررکیب ،حوز سومی را به وجود میآورد که نشان از
خستهشدن و از پا درآمدن را در خود نهفته دارد .بنابرای در بند بات ،حوز فردی
زندگی و شخصیت فرد به حوز گیاهی و بیرونی جالیز پیوند خورده و حوز فردی و
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از دو فضا و دو مفهوم مبدأ و مقصد در خیالپردازی انتزاعی شاعر است.
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انسانی معشوق و دوست به حوز گیاهی و بیرونی خربزه ربط داده شده است .همچنی
حوز درونی و احساسی اندوه به حوز بیرونی و حیوانی گراز پیوند داده و ادغام شده
است .در اینجا سه استعار دوساحتی جالیز زندگی ،خربزه شاداب استعاره از معشوق
یا مره زندگی) و گراز اندوه در کنار هم ارار گرفتهاند.
 .71-7-1قطعة دهم
روی صندلی چوبی نشستهام!
مشرف بر ایلی اسطوره در انتهای راریخ!
سرمست از عطر آن ارغوان و ای آویش !
هزار نادر سترگ،
دا

دروی فردای بچههای خود را ریز میکنند
و هزار رهمینۀ آبست

در اطعۀ بات عبارت «دا

دروی فرزندان» همریشه با ررکیب معروف «دروگر

مرگ  /دروگر زمان» است که در پژوهشها و رحلی های حوزه استعاره از دیدگاه
فوکونیه و ررنر به آن بسیار اشاره شده است ،با ای رفاوت که در ای مورد عالوه بر
نوآوری ،افزودن مفهوم و کارکرد نامتقارن اار هولناک به دروگر ،با افزودن عبارت
فرزندان در انتهای ررکیب ،ای دروگر بیرحم ،اکنون یک «پدر» است که در اینجا
نادرشاه معرفی شده .در ای اطعه ،دو استعار مفهومی وجود دارد:
 .1انسانها گیاهاند؛
 .2رویدادها مرگ ،بیماری و ) ...کنشاند.
در استعار «دروی فردای فرزندان» که اشاره به فرزندکشی و ات در خانوادههای
سلطنتی دارد ،دو دامنه ورودی« ،مرگ» و «دروکردن» را داریم که در اینجا ،دروی
فردای فرزندان روسط پدر) بهصورت منحصر ،نه به فضای مبدأ «دروکردن» رعلق دارد
و نه به فضای مقصد که «ات یا مرگ» است .و به ای ررریب ،اار همانند یک دروگر
و مقتول مانند سااه یا محصوتت کشاورزی پنداشته شده است .در اینجا نیز نه بچهها

 714ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیاهاند ،نه نادرشاه کشاورز ،نه مردن ارربا ظاهری با درو و برداشت دارد و نه در
جایراه متعارف ،پدر در مقام اار و پایاندهند زندگی فرزندان است .در ای ررکیب،
دو جایراه کشاورزی دا

درو به نمایندگی از آن) و رابطه پدرانه ،هیچیک بهطور

ابتدا به ساک و در جایراه متعارف ،عام و پدیدآورند مرگ و نیستی نیستند.
ویژگی خاص ای عبارت ،آن است که نه خودِ عم دروگری و دا  ،نه رابطه پدر و
فرزندی و نه حتی خود مرگ و ات بهرنهایی آنادر مهیب و ررسناک نیستند که ای
ررکیب سهگانۀ دا

دروی فردای بچهها در معنای فرزندکشی) رر

و نررانی در

دل میافکند .در ررکیب «دروی فردای فرزندان» ،فضای مبدأ «دروکردن» است و
مرگ با دروکردن محصوتت متناظر نراشت میشوند و فرآیند آمیختری آنها حوز
زندگی وکشاورزی است.

 .1نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی استعاره در اشعار کابو های روسی ا ر پناهی

 )1831برگرفته از مجموعۀ چشم چ

س

او انجام گرفته است .در ای بررسی از

انرار جدیدی با عنوان انرار نام استفاده شد که موردنظر فوکونیه و ررنر
 )2002،1113،1114است که بر اسا

آن به حوز جدیدی اائ میشوند که از

ادغام دو حوز مبدأ و مقصد شک میگیرد .همچنی یافتههای پژوهش رأییدی بر ای
ادعاست که استعارههای بهکاررفته در ای

اشعار از نوع شبکۀ دوساحتی است.

بهعبارتدیرر ،در ای شبکهها عالوه بر اینکه دو حوز درونداد مجزا وجود دارد ،در
آمیزش مفاهیم از هر دو استفاده شده است .همانگونه که در ای پژوهش آمد ،ای
رویکرد یکی از مفاهیم مطرح و اساسی در رویکرد شناختی محسوب میشود که
عالوه بر دو حوز مبدأ و مقصد ،به فضای جدید و سومی نیز اشاره میکند که از
آمیختری دو حوز مبدأ و مقصد حادث شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد با
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فضای مقصد «ات یا مرگ» .در ای استعاره ،مؤلفۀ فرزندان با محصوتت کشاورزی و
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بررسی ساختارِ شناختی-مفهومی استعارههای بهکارگرفتهشده در ای

مجموعه،

کاربست انرار نام بهعنوان نظریهای که درصدد یافت مبانی شناخت ذه است ،نهرنها
اهمیتی را که فرآیندهای ذهنی در رفکر و استدتل دارند روش میسازد ،بلکه نقش
مهم آنها را در ساخت پیوستری معنایی و رفسیر گفتمان برای خواننده واکاوی
میکند .برخی از استعارهها و ررکیبات بهکاررفته در ای مجموعه اشعار با استفاده از
روش ادغام ،ررکیب و رکمی  ،فضاهای جدیدی را شک داده است که از آنها
میروان بهعنوان استعارههای بدیعی یاد کرد .همچنی شایان ذکر است استعاره در ای
اشعار از نوع دوساحتی است.
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