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Abstract
Metaphor is one of the most important tools for transferring language from
its real usage. On the other hand, today metaphor in the west is no longer
specific to poetry and literature and tool for adoring the word; rather,
metaphors have entered the realm of thought and cognitions and have been
used from different perspectives in many sciences. In the field of poetry, the
use of metaphor in human emotions has always been considered; because
human emotions have always been used as a source of origin in the
metaphorical structuring of various concepts in most languages and take
advantage of the cultural patterns of each language. Khaghani is one of the
most creative Persian-speaking poets who use novel and fresh metaphors.
The purpose of this article is to study the frequency of usage of conceptual
writings in Khaghani’s poetry with a permissible conceptual approach or
conceptual metaphor and to analyze the data of Khaghani's poetry. In fact,
the three domains of origin “change of state” “change of gaze” and
“impatience” can be included in one domain of physical change. Finally, the
field of origin “anger is in line” and “anger is outrage” are the most frequent
field of origin for conceptualizing anger in Khaghani’s Divan.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

استعارههای مفهومي خشم در دیوان خاقاني
عصمت دریکوند



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

محبوبه مباشری

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
استعاره از مهم ترین ابزارهاي انتقال زبان از کاربرد حقيقي به کاربرد مجازي و ادبي آن است .از طرفي

تاریخ دریافت3107/30/36 :

ذوالفقار عالمی

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

امروزه استعاره در غرب دیگر خاص شعر و ادبيات و ابزاري براي آراستن کالم نيست؛ بلکه استعارهها به
در حوزۀ شعر نيز کاربرد استعاره در عواطف بشري همواره موردتوجه بوده است؛ چراکه عواطف انسان
همواره بهعنوان یک حوزۀ مبدأ در ساختارپردازي استعاري مفاهيم متنوع در اغلب زبانها به کار گرفته
ميشوند و از الگوهاي فرهنگي هر زبان بهره ميبرند .خاقاني ،ازجمله شاعراني است که در بهرهگيري از
استعارات بدیع و تازه در شمار خالقترین شعراي فارسيگوي قرار دارد .هدف مقاله حاضر بررسي کاربرد
و فراواني نگاشتنامهاي مفهومي در شعر خاقاني با رویکرد مجاز مفهومي یا استعارۀ مفهومي و تحليل
بيت ،مربوط به عاطفة خشم و مترادفات آن است .البته سه حوزۀ مبدأ «تغيير حالت»» ،تغيير نگاه» و «بيتابي»
را ميتوان در یک حوزۀ مبدأ تغيير فيزیکي گنجاند .درنهایت حوزۀ مبدأ «خشم درخطشدن است» و «خشم
طيرهشدن است» پربسامدترین حوزۀ مبدأ براي مفهومسازي خشم در دیوان خاقاني است.

این پژوهش برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا است.

 نویسنده مسئولe.derikvand@alzahra.ac.ir :

eISSN: 5086-6376

کلیدواژهها :دیوان خاقانی ،استعارۀ مفهومی ،مجاز ،عواطف ،خشم.

ISSN: 5523-8317

دادههاي شعر خاقاني ميباشد و با بررسي در حوزۀ عاطفة خشم ميتوان به این نتيجه رسيد که حدود 618

تاریخ پذیرش3100/38/38 :

حوزۀ اندیشه و شناخت واردشده و از چشماندازهاي مختلف در بسياري از علوم به کار گرفته شده است.
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مقدمه
خاقاني شرواني ،شاعر سده  1هجري از سرایندگان دشوار گوي زبان فارسي است.
دشواري و غرابت ،صفتي است که از دیرباز دیوان خاقاني به آن موصوف بوده است.
«طریق غریب او تئوري خاص خود را دارد .وي از نخستين شاعران پارسيگوي است که
رفتار هنري ویژه و سازمانمندي داشت و سخنش از بوطيقاي شگفتي پيروي ميکرد».
(مهدويفر )6862 ،دیوان خاقاني به جهت دربرگرفتنِ اشارات نجومي ،پزشکي ،مذهبي
(اسالمي و ترسایي و ،)...اساطيري ،تاریخي ،رسوم و فرهنگ عاميانه و ،...جایگاه واالیي در
ادبيات فارسي دارد و تاکنون دربارۀ هرکدام از موارد یادشده پژوهشهایي انجام شده
است .با توجه به نظریههاي جدید و کاربرد آن در ادبيات ،الزم است متون کالسيک و
مهم عرصة پهناور ادبيات فارسي نيز از این زاویه بررسي شود .ازجملة این نظریهها استفاده
از استعارۀ مفهومي در تحليل کالم شاعران و نویسندگان با نگاهي نو است.
در نظریة استعارۀ مفهومي دیدگاهي از استعاره در نظر گرفته ميشود که در آن
ساختمان معني استعاري صرفاً موضوع این نکته است که چگونه استعارهها از همبستگيها
در تجربه یا از شباهتها بين حوزههاي تجربي برميخيزند (ر.ک :کوچش )6863 ،استعاره
تجربة بشر از کالبد ،خود را با سخن او پيوند داده است .از زمان انسانهاي نخستين تاکنون،
انسان از بدن و تجارب کالبدي خود براي درک بهتر پدیدههاي جهان اطراف خود و
صحبت دربارۀ آنها بهره گرفته است( .قادري نجفآبادي و توانگر )6862 ،به باور ليکاف
و جانسون مفهوم بنيادین عليت نيز کامالً استعاري یا کامالً پيدایشي نيست و هستة پيدایشي
مستقيمي دارد و به شکل استعاري گسترش ميیابد( .ليکاف و جانسون )6865 ،آنان
همچنين معتقدند که حوزۀ مفهومي عواطف معموالً ویژگيهاي بارز فرهنگي و قومشناسي
را نشان ميدهد و در پژوهش هاي بينا زباني و بينا فرهنگي از اهميت فراواني برخوردار
است( .زورورز و افراشي )6862 ،زماني که بهصورت استعاري دربارۀ تمایالت صحبت
ميکنيم یا مياندیشيم؛ درواقع متناسبترین تجارب خود را از حوزهاي به حوزۀ دیگر
منتقل ميکنيم؛ مانند جملة «من تشنة محبت هستم( ».کوچش )6865 ،درواقع مغز است که
جسم را هدایت ميکند و اگر استعاره در جسم وجود داشته باشد ،لزوماً باید در مغز نيز
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باشد .زماني که مفاهيم انتزاعي را بهصورت استعاري درک ميکنيم دو گروه عصب در
مغز همزمان با هم فعال مي شوند؛ زماني که یک گروه عصب (مبدأ) شروع به فعاليت
ميکند ،گروه دیگر نيز (مقصد) فعال ميشود این مطلب عبارت «عصبهایي که باهم
شروع به فعاليت ميکنند به یکدیگر مرتبطاند» را ایجاد کرده است .بر این اساس (جانسون،
 )6863زماني که به مفهوم انتزاعي شدت در ارتباط با وقایع ،فعاليتها و حالتهایي معين
فکر ميکنيم در مغز نيز عصبهاي مربوط بهشدت و حرارت ،بههمينترتيب همزمان با
یکدیگر فعال ميشوند .بهاینصورت ،زماني که به مقادیر انتزاعي مانند قيمتها مياندیشيم،
آن دست از عصبهاي مربوط به مقدار و نيز محور عمودي (باال و پایين) در مغز باهم فعال
ميشوند .این جهتها بر اساس تجربههاي جسماني و فرهنگي ما شکل ميگيرند( .ليکاف
و جانسون )6865 ،فعاليتِ همزمانِ گروههاي عصبي باعث بروز استعارههاي مفهومي
نخستين ،ازجمله «شدت حرارت است» و «بيشتر باالست» ميشود .استعارههاي مفهومي
مجموعه اي از اعصاب در نقاط مختلف مغزند که از طریق مدارهاي عصبي به یکدیگر
متصل شدهاند .گروههاي عصبي موجود در نقاط مختلف مغز ،همان حوزههاي مبدأ و
مقصداند و مدارهاي عصبي که آنها را به یکدیگر متصل ميکنند نگاشتاند( .ليکاف و
جانسون )6867 ،براي یادگيري یک استعاره ،بين نواحي مختلف مغز پيوندهاي عصبي
مناسب به وجود ميآید .بدین ترتيب غلبة احساسات بر جسم اثر خود را نمایان ميسازد.

 .1پیشینة پژوهش
دربارۀ مفهومسازي خشم و کاربرد استعاري آن از دیدگاه شناختي پژوهشهایي انجام
شده است .ازجمله ميتوان به کوچش ( )6636اشاره کرد که در آن تالش کرد تا سه
مفهوم احساسي خشم ،غرور و عشق را ارزیابي کند .وي در پایان به این نتيجه ميرسد که
ساختار مفهومي مرتبط با این احساسات شامل چهار بخش است-6 :نظام استعارهها-2 ،نظام
مجازها-8 ،نظام مفاهيم مربوط -5مقولة الگوهاي شناختي که یک مدل پيشنمونهاي در
مرکز آن دارد .این برداشت با دیدگاه قدرتمند ساختار مفاهيم در زبانشناسي ،روانشناسي
و مردم شناسي مغایرت دارد؛ زیرا بر اساس آن دیدگاه ساختار یک مفهوم برمبناي تعداد
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کمي از بخشهاي حسي شکل ميگيرد .ليکاف و کوچش ( )6637در تحقيقي به بررسي
اصطالحاتي که براي بيان خشم در زبان انگليسي آمریکایي به کار ميرود پرداختهاند.
آنها بر این باوراند که احساسات ساختار مفهومي بسيار پيچيدهاي دارند و ساختار
قاعدهمندي براي تمام اصطالحات بهکاررفته براي خشم وجود دارد .یو ()6669
عبارتهاي استعاري خشم و شادي در دو زبان انگليسي و چيني را باهم مقایسه کرده است.
در پایان بر این باور است که زبانهاي انگليسي و چيني استعارههاي مفهومي اصلي
مشترکي دارند .کوچش ( )6669استعارههاي موجود براي خشم را در  5زبان انگليسي،
مجاري ،چيني و ژاپني بررسي کرده و از زبانهاي دیگر مانند کاتالوگ و زولو نمونههایي
ذکر کرده است .کوچش به ذکر دالیل روانشناختياي مبنيبر جسميشدگي استعارهها؛
ازجمله خشم ميپردازد .وي سپس بيان کرده است که در زبانشناسي شناختي ،استعاره
شامل یکسري انطباقهاي مفهومي یا نگاشتها ميان دو حوزه مبدأ و مقصد است.
ماتسوکي ( )6669شواهدي از زبان ژاپني ميآورد که نشان ميدهد احساس ساختار دارد.
این بررسي تحليل کوچش از احساسات در زبان انگليسي آمریکایي را که نتيجة مشابهي
گرفته است ،تأیيد ميکند .این تحقيق بهطور مفصل مفهوم خشم در زبان ژاپني را توضيح
داده است و شيوههایي را خشم بهواسطة آن در زبان انگليسي آمریکایي و ژاپني مقایسه
ميکند .ضمن اینکه روي جنبههاي مشترک و منحصربهفرد فرهنگي تأکيد دارد.
کوچش ( )2888در مقالهاي مينویسد ،برخالف جهاني بودن تجربة جسماني که بر
اساس آن بسياري از استعارههاي عاطفي همچون [انسان خشمگين ظرفي درفشار است] را
ميسازیم ،در بسياري از مفهومسازيهاي استعاري عواطف شاهد جهانيبودن آنها هستيم،
بهایندليل است که قابگيري و کانون تجربي قلمرو مبدأ از فرهنگي به فرهنگ دیگر
متفاوت است .صراحي و عموزاده ( )6862به بررسي استعارههاي مربوط به عاطفة خشم در
زبان فارسي و انگليسي بر اساس الگوي شناختي -زباني ليکاف و کوچش پرداختهاند.
دستاورد این تحقيق حاکي از آن است که شباهتها و تفاوتهاي فراواني ميان استعارههاي
خشم در زبان فارسي و انگليسي وجود دارد .ساساني و ملکيان ( )6868در تحقيقي به
بررسي مفهومسازي خشم در زبان فارسي پرداختهاند و چگونگي مفهومسازي خشم در
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زبان فارسي به کمک استعاره را بررسي کردهاند؛ در این تحقيق از بين مجموعهاي از
جملههاي گویشوران فارسيزبان شهر تهران سالهاي  66-68گردآوريشده و حوزۀ مبدأ
بهکاررفته در آن با حوزۀ مبدأ معرفيشده از سوي ليکاف مقایسه شدهاند .درنهایت،
استعارهها بر اساس الگویي که کوچش براي تقسيمبندي استعارۀ احساس ارائه داده است به
سه دسته تقسيم کردهاند و در پایان به این نتيجه رسيدهاند که خرابي/ویراني با بيشترین
ميزان فراواني و پسازآن آتش/گرما ،تغيير فيزیولوژیکي و رفتار /واکنش حيواني ،با نسبت
فراواني برابر ،در جایگاه بعدي رایجترین حوزههاي مبدأ براي مفهومسازي خشم در زبان
فارسي است .دستاورد تقسيمبندي استعارهها نيز چنين بوده است که بيشتر استعارهها واکنش
احساسي حاصل از بروز حس خشم را بازنمایي ميکنند .همچنين بر تأثير باورهاي فرهنگي
در انتخاب حوزههاي مختلف در جوامع گوناگون و حتي درون یک جامعه تأکيد دارند.
مولودي ،کریميدوستان و بيجنخان ( ،)6865در تحقيقي به بررسي مفهومسازي
استعاري حوزۀ مقصد خشم بر اساس نظریة استعارۀ مفهومي به روش پيکرهبنياد تحليل
الگوي استعاري بر روي پيکرۀ همشهريِ دو پرداختهاند .پس تجزیهوتحليل دادهها52 ،
حوزۀ مبدأ براي «خشم» شناسایي کردهاند و مقایسهاي بين نتایج بهدستآمده از پژوهش با
پژوهشهایي که به روش سنتي به گردآوري دادههاي حوزۀ خشم در زبان فارسي
پرداختهاند ،برتري روش پيکرهاي پژوهش خود را تأیيد کردهاند .در پایان ،پس از بررسي
تطبيقي مفهومسازي خشم بين دو زبان فارسي و انگليسي مشخص کردهاند که بسياري از
حوزههاي مبدأ پرتکرار در دو زبان مشترکاند و برخي تنها در زبان فارسي وجود دارند و
دليل پارهاي از این تفاوتها را مشخصههاي فرهنگي مربوط به دو زبان ميدانند.

 .6بیان مسئله
طي دو دهة گذشته ،زبانشناسي شناختي تا جایي رشد کرده است که اکنون برنامههاي
دانشگاهي در زمينة زبان ،بدون توجه به آن ،چيزي کم دارد( .لي )6867 ،ویژگي عمدۀ
زبانشناسي شناختي جایگاه معني است؛ شناختيها استدالل ميکنند که ساختارِ زبان
بازتاب مستقيمِ شناخت به این مفهوم است که هر عبارتِ زباني خاص وابسته به شيوۀ خاص
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مفهومسازي یک موقعيت معين است .شناختيها بر این باورند که هرچند ممکن است
اصول جهاني حاکم بر طراحي همة زبانها وجود داشته باشد ،درنهایت این اصول ریشه در
شناخت دارند .در این پژوهش سعي بر این است تا نظریة استعارۀ مفهومي عاطفة خشم در
شعر کالسيک شاعر قرن ششم ،خاقاني شرواني بررسي شود .اصطالح شناختي براي
جنبههایي از نظام حسي -حرکتي به کار گرفته ميشوند که در توانایي انسان براي
مفهومسازي و خرد مؤثر باشند( .ليکاف و جانسون )6867 ،اصليترین ادعاي رویکرد
زبانشناسي شناختي این است که استعاره نهتنها در زبان ،بلکه در افکار وجود دارد .پرسش
پژوهش این است که حوزه مبدأ و مقصد بيشتر به چه منظوري در اشعار خاقاني به کار
گرفته شده است .با بررسي اشعار خاقاني در حوزۀ عاطفة خشم ميتوان به این نتيجه رسيد
که حدود  618بيت مربوط به واژۀ خشم و مترادفات آن است؛ درحقيقت ،خشم در زبان
خاقاني از حوزههاي مبدأ «خشم گرما است» خشم نيرو (قدرت وادارنده) است؛ خشم مادۀ
خوراکي (ناخوشگوار) است؛ خشم بيتابي است؛ خشم در خطشدن است و ...است که
در پایان  66حوزۀ مبدأ براي آن یافت شد و درنهایت حوزۀ مبدأ «خشم درخطشدن است»
و «خشم طيرگي است» بهعنوان رایجترین حوزۀ مبدأ براي مفهومسازي خشم ،بيشترین
بسامد را در دیوان خاقاني دارند.

 .3استعاره مفهومي
استعارهها جزء جدایيناپذیر زبان و اندیشة روزمرۀ ما است .هم زبان روزمره و هم نظام
مفهومياي که ما براي مقاصد روزمره به کار ميبریم از استعارههاي زباني و استعارههاي
مفهومي متناظر استفاده ميکنند که در زیربناي استعارههاي زباني قرار دارند .استعاره را
بهصورت درک یک حوزۀ مفهومي استعارههاي مفهومي متشکل از مجموعههایي از
تناظرها یا نگاشت هاي منظم ميان دو حوزۀ تجزیه است و معني هر عبارت استعاري خاص
که یک استعاره مفهومي زیربنایي را محقق ميسازد مبتنيبر چنين تناظرهایي است؛ چون
استعارههاي مفهومي و نگاشتهاي آن بهراحتي دسترسپذیرند .سخنگویا/مفهومسازان در
جریان ارتباطات روزمره ،هرزمان به معنيهاي مبتنيبر این نگاشتها نياز داشته باشند،
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ميتوانند آنها را به کار ببرند( .کوچش )6863 ،ارتباط و مفهومسازي به کمک استعاره
حاصل مجموعه استعارههاي از پيش موجود است که به یک مجموعه معناي از پيش
موجود منجر ميشود .اینجا استعارۀ مفهومي ،استعاره در مفهوم سنتياش نيست و نباید آن
را فرآیندي دانست که واحدي را برحسب مشابهت جایگزین واحد دیگري ميکند.
(صفوي )6861 ،ازآنجاکه «مردم برمبناي تجربههاي بدني خود دربارۀ جهان ،دانش کسب
ميکنند و دربارۀ جهان مفهوم ميسازند ».بازنمودهاي ذهني ناشياز این تجارب بدني در
فعاليتهاي اجتماعي ما حک ميشود و این امکان فراهم ميشود که جنبههاي مختلف
جهان را با دیگران به اشتراک بگذاریم( .کوچش )6863 ،در نظریة استعارۀ مفهومي،
استعاره در معناي وسيعتر بهمثابة مفهومسازي یک حوزه از تجربه برحسب حوزۀ دیگر
تعبير ميشود .حوزهاي از تجربه که براي درک حوزۀ دیگر به کار ميرود از حوزهاي که
ميخواهيم آن را درک کنيم نوعاً فيزیکيتر ،تجربة آن مستقيمتر و شناختهشدهتر است؛
حوزۀ دوم انتزاعيتر ،تجربة آن غيرمستقيمتر و کمتر شناختهشده است .در دیدگاه
زبانشناسي شناختي حوزۀ فيزیکيتر و عينيتر را حوزۀ مبدأ و حوزۀ انتزاعيتر را حوزۀ
هدف (مقصد) مينامند .حوزههاي تجربه در ذهن با مفاهيمي که بهصورت چارچوبهاي
ذهني یا مدلهاي شناختي داده ميشوند بازنمایي ميشوند .نظر اصلي دربارۀ استعاره این
است که افکار انتزاعي برگرفته از همبستگيهاي تجارب جسمانياند که منجربه روابط
عصبي خوشساخت در مغز ميشود .در زبانشناسي شناختي ،استعاره مجموعهاي از
مطابقتهاي مفهومي یا در اصطالح دقيقتر ،نگاشت بين دو حوزۀ مفهومي مبدأ .مقصد
است( .کوچش )6865 ،مطابقت بين یک حوزۀ مبدأ با یک حوزۀ مقصد یک استعارۀ
مفهومي را ایجاد ميکند .بسياري از استعارههاي مفهومي خود را در اصطالحات زباني
روزمره بروز ميدهند .استعاره یک محيط مهم است که از طریق آن تصویربرداري خاصي
بر صحنة خاصي تحميل ميشود .این مفاهيم ،در برهمکنشِ با همدیگر ،پيآمدهاي مهمي
براي فهمِ ماهيت ارتباط دربر دارند( .لي )6867 ،براي نمونه استعارۀ مفهومي «خشم مایع
داغ داخل ظرف است» را مي توان در گروهي از اصطالحات استعاري زبان ،نظير «از خشم
جوشيدن» و «قلقل زدن» و «از خشم در فوران بودن» و ...نشان داد .نگاشت اصلي یا
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مجموعه انطباقات که آن استعارۀ مفهومي که اساس ایجاد این عبارات است را ایجاد
ميکند شامل موارد زیر است:
مبدأ :مایع داغ داخل ظرف
ظرف فيزیکي
درجه حرارت مایع
علت افزایش حرارت مایع



مقصد :خشم



جسم فرد خشمگين



شدت خشم



علت خشم

بر پایة نظریة استعارۀ شناختي زبان عادي و زبان ادبي در مفهومسازي مفاهيم از جهاتي شبيه
به هم و از جهاتي با هم متفاوتاند( .پورابراهيم )6862 ،در استعارۀ مفهومي خشم مایع داغ
داخل ظرف است از چهار استعارۀ مفهومي موجود دربارۀ شدت ،دستِکم سه مورد
تشکيل استعارۀ ترکيبي مذکور دخيل بودهاند؛ یعني حرارت ،مقدار و سرعت .اگر
خونسردیمان را از دست بدهيم ،خيلي خشمگين خواهيم شد .باال آمدن کفر شخص
نسبتبه چيرهشدن خشم بر او یا دربر گرفته شدنش بهوسيلة خشم نشاندهندۀ شدت کمتري
از خشم است و شدت عصبانيت کسي که در خشم خود ميسوزد از شخصي که از خشم
گُر گرفته بسيار بيشتر است .گاهي براي واژهاي استعارۀ مفهومياي به کار گرفته ميشود؛
درحاليکه آن واژه در عبارت مدّنظر به کار گرفته نشده است؛ براي نمونه عبارت استعاري
«حسابي جوش آورده بود ».مفهومسازي در حوزۀ خشم را مينمایاند؛ ولي واژۀ خشم یا
سایر واژههاي همحوزۀ آن در این عبارت استعاري بهکار نرفته است (افراشي)6867 ،
فوران خشم نشاندهندۀ عصبانيتي در مقياس فاجعهاي مهيب است .استعارههاي کامالً سادۀ
مکاني که ریشه در روابط پایه تجارب بشري دارند در این استعارۀ ترکيبي با یکدیگر
کاربرد ميیابند و آن را به استعارۀ بسيار عادياي از خشم تبدیل ميکند( .کوچش)6865 ،
به اعتقاد ليکاف و جانسون بدنمندي انسان بر ساختار مقوالت ادراکشده ازسوي او تأثير
ميگذارد .این مقولهها محصول تجربة بدن در مواجهه با جهان است و بخشي از فرآیندي
است که بدن و مغز انسان دائماً درگير آن است( .افراشي ،به نقل از ليکاف و جانسون،
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 )6869روانشناسان شناختي یکي از اولين آزمایشهایي که در جهت نشان دادن صحت
استعارههاي مفهومي و اینکه آنها نهتنها در زبان ،بلکه در نظام ادراکي ما وجود دارند را
ريگيبز و همکارانش انجام دادهاند .در این آزمایش ،از شرکتکنندگان درخواست شد تا
از اصطالحاتي مانند (از خشم به سقف خوردن ،جوش آوردن و از کوره دررفتن) تصویر
ذهني ایجاد کنند و پاسخهاي آنان تشابه فراواني داشته است .آنان اظهار کردند در
اصطالحاتي نظير از خشم منفجرشدن ،علت از دست دادن کنترل خشم فشاري دروني است
و این امري غير ارادي و شدتدار است( .کوچش )6865 ،اگر بعضي از انواع استعارههاي
مفهومي برگرفته از تجارب جسماني جهاني باشند ،باید دستِکم بهصورت بالقوه در
بسياري از زبانهاي سراسر جهان نمود پيدا کنند .این استعارهها با توجه به تجارب جهانياي
که بر اساس آنها ایجاد شدهاند بهطور بالقوه ميتوانند جهاني باشند ،اما نباید توقع داشته
باشيم که در تمام زبانها نمود یابند.

 .1-3عواطف
عواطف انسان اساساً پایه و مبناي زیستي دارند ،دور از انتظار نيست که بتوان دستِکم
برخي استعارههاي مفهومي را در بسياري از زبانها یافت؛ چراکه بعضي از انواع
استعارههاي مفهومي برگرفته از تجارب جسماني جهانياند و دستِکم بهصورت بالقوه در
بسياري از زبانهاي سراسر جهان نمود پيدا ميکنند .به اعتقاد جانسون عواطف حاصل
نظارت بدن بر تغيير در حالتهاي خود است که حتي در استدالل انسان نيز نقش مهمي
بازي ميکند( .جانسون )6867 ،طبق آنچه در علوم شناختي مرسوم است ،اصطالح در
غنيترین معني براي توصيفِ ساختارهاي ذهني به کار گرفته ميشود؛ که شامل زبان،
معني ،ادراک ،نظامهاي مفهومي و خرد است و این نظامهاي مفهومي و خرد انسان برخاسته
از بدن است( .ليکاف و جانسون )6865 ،استعارههاي جسمانيشده بر اساس تجارب
جهاني ،لزوماً نباید در تمام زبانها یافت شوند ،بلکه این استعارهها با توجه به تجارب
جهانياي که بر اساس آنها ایجاد شدهاند بهطور بالقوه ميتوانند جهاني باشند( .کوچش،
 )6865ممکن است چندین زبان غيرمرتبط براي مفاهيم احساسي ،چندین استعارۀ مفهومي
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مشترک داشته باشند .شادي یکي از این مفاهيم است .در انگليسي استعارههاي مفهومي
فراواني براي شادي وجود دارد؛ که از ميان آنها سه استعاره از اهميت ویژهاي
برخورداراند .این سه استعاره عبارتاند از شادي باال است .شادي نور است .شادي مایعي
داخل ظرف است .نينگ یو ،زبانشناس چيني ،دقيقاً همين استعارههاي مفهومي را در زبان
چيني یافته است .اینکه این سه استعاره عيناً در سه زبان وجود دارند ،موضوع
قابلمالحظهاي است؛ زیرا زبانهاي انگليسي ،چيني و مجارستاني به خانوادههاي زباني
متفاوتي تعلق دارند و نمایندۀ فرهنگهاي بسيار متفاوتي در جهاناند که احتماالً در زمان
پيدایش این استعارههاي مفهومي چندان ارتباطي با یکدیگر نداشتهاند.
در هر فرهنگ ،زبان نهتنها بهواسطة استعدادهاي عمومي و فطري بشري شکلگرفته
است؛ بلکه تجارب اجتماعي –فرهنگي و جسماني نيز در این زمينه نقش عمدهاي دارند و
این دمسازي زبان و فرهنگ و حاکميت فرهنگ بر زبان آغازگري بر زبانشناسي فرهنگي
است( .قادري نجفآبادي و توانگر 6862 ،به نقل از پالمر) زبانشناسان شناختي مدعياند
که استعارههاي ساده یا نخستين بهدليل تجارب جسماني مشابه در جهان ایجاد شدهاند.
زماني که شاد هستيم بيشتر به باال بودن ،در حوالي چرخيدن ،فعال بودن و باال و پایين
پریدن تمایل داریم تا ایستا و منفعل بودن .هنگاميکه شاد هستيم چشمان ما ميدرخشد و
لبخند ميزنيم؛ همچنين ،در حس شادي ،نور و درخشش از تاریکي قابللمستر است.
(کوچش)6865 ،

 .1-1-3خشم
طرحواره تصویري مبناي توضيح بدنمندي ذهن و معنا قلمداد ميشود؛ ليکاف و جانسون
بر این باوراند شناخت حوزه هاي مفهومي ذهني مبنایي استعاري دارد و نظام مفهومي
فراوردۀ کنش مفهومسازي استعاري است .این نظام مفهومي ،نقش اصلي در تبيين
واقعيتهاي روزمرۀ زندگي دارد؛ ازآنجاکه این نظام ساختاري استعاري دارد ،شيوۀ
اندیشيدن ،تجربه اندوختن و عمل کردن بشر نيز زیربناي استعاري دارد .کوچش ،معتقد
است؛ دربارۀ مفهوم خشم در استعارۀ مفهومي فرد خشمگين ظرف تحتفشار است نيز
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قضيه به همين صورت است .این استعاره براي نخستينبار در زبان انگليسي به دست ليکاف
و کوچش مطالعه شد .تو خون مرا به جوش ميآوري .کمتر جوش بزن .سرش از خشم
منفجر شد .در تمام این زبانها استعارۀ ظرف و بهویژه ظرف تحتفشار ،چه با حرارت و
چه بدون آن به چشم ميخورد .نگاشتهاي استعارۀ ظرف تحتفشار براي خشم شامل
موارد زیر است:
ظرف حاوي مواد یا اجسام

 فرد خشمگين

مواد یا اجسام داخل ظرف

 خشم

فشار مواد یا اجسام داخل ظرف

 شدت فشاري که خشم به فرد خشمگين وارد ميکند.

علت فشار

 علت نيروي خشم

نگاهداشتن مواد یا اجسام داخل ظرف

 کنترل خشم

فشار مواد یا اجسامي که داخل از  بيان خشم
ظرف بيرون ميریزد

کوچش چنين استدالل ميکند که این نگاشتها حالتي از خشم را بروز ميدهند؛ در این
حالت نيرویي که در شخص وجود دارد سبب ميشود که از فرد اعمال خاصي سر بزند
ولي باید سرکوب شوند« .علت ،توان ،بيان قدرتي» بدون در نظر گرفتن استعارۀ ظرف
تحتفشار ،بهصورت یک رمز و راز و رخدادي تصادفي باقي ميماند .این استعاره ،به
کمک نگاشتهاي دقيق خود ساختار منسجمي براي مفاهيم «خشممانند» گوناگون در
زبانهاي مختلف ایجاد ميکند .استعارۀ ظرف تحتفشار باعث بروز مجموعهاي از
استلزامهاي استعاري ميشود .در زبان انگليسي این استلزامها از این قرارند :زماني که شدت
خشم افزایش یابد ،مایع باال مي آید :فشار خشم وجودش را به غليان انداخت .داشت از
خشم منفجر ميشد .بسياري از این استلزامها در چندین زبان مشترکاند.
حرارت بدن نمایانگر خشم است.
فشار دروني نمایانگر خشم است.
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سرخي چهره و گردن نمایانگر خشم است .این مجازهاي مفهومي نشاندهندۀ فرضيات
قومي افراد دربارۀ بيشتر سازوکارهاي فيزیولوزیک خشم است .در دیدگاه کوچش
پاسخهاي فيزیولوژیکي و بياني که مانند کنایه در زبانها رمزگذاري ميشوند ممکن است
به مفهومسازي مشابه خشم و همتاهاي آن در فرهنگهاي مختلف منجر شده باشد.
(کوچش )6863 ،بخش دیگري از انگيزۀ این کار ممکن است این باشد که این فرهنگها
و شاید فرهنگهاي دیگر ،بدن انسان را طرفي تعبير ميکنند که نوعي مایع داغ در آن
وجود دارد؛ مثالً خون ميتواند بر ظرف فشار آورد.

 .9تحلیل دادهها
دادههاي پژوهش حاضر باهدف بررسي استعارههاي مفهومي خشم در دیوان شعر خاقاني
شاعر صاحب سبک سدۀ ششم استخراجشده است .در حوزۀ ادبيات کالسيک بر روي
استعارههاي عواطف تاکنون تحقيقي انجامنشده است؛ بهویژه در اشعارِ سبک مصنوع؛
بههميندليل نگارندگان با محدودیتهایي روبهرو بودهاند؛ ازجمله اینکه استعارههاي
مفهومي در زبان روزمره کاربرد بيشتري نسبت به زبان شعر دارند و سرآغاز و معرفي این
استعارهها با کتاب «استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم» ليکاف و جانسون بوده است.
دیگر اینکه زبان مادري شاعر فارسي نبوده است و دیگر اینکه بر اساس تحقيقات
ضياءالدین سجادي زبان یا گویش (لهجه) مردم آذربایجان ،آذري بوده که از شاخههاي
فارسي قدیم است و آن را فهلوي نيز گفتهاند؛ پس شاعران و گویندگان قدیم آذربایجان و
نواحي ارّان و شروان ،فارسي دري را از کتابها فراگرفته و در حقيقت زبانشان در شاعري
و نویسندگي ،فارسي کتابي و درسي بوده و با گویش و زبان محاورهاي آنها فرق داشته
است( .سجادي )6835 ،از آن گذشته ،شاعر دعوي ابتکار و نوآوري دارد و بهوفور از
صنایع بياني و بدیعي و طب و نجوم و سایر علوم در اشعارش به کار گرفته و آن را بسيار
متکلف و مصنوع ساخته است .حال با توجه به دالیل ذکرشده موانعي وجود دارد که
بررسي استعارههاي مفهومي را با دشواري روبهرو ميکند .باوجوداین نگارندگان به
استخراج و بررسي نمونههاي موجود در دیوان پرداخته است؛ ابتدا اشعار با شيوۀ تحليل

 | 91متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

دستي استخراجشده؛ این ابيات شامل تمام ابيات فارسي دیوان خاقاني بوده است و در آن
ابيات حوزۀ عاطفي خشم به کار گرفته شده است .در پایان پس از تعيين حوزۀ مبدأ و
مقصد ،ميزان فراواني هر حوزه نشان داده شده است.

 .1-9استعارههای مفهومي خشم
از ميان مجموعه داده استخراجشده 618 ،بيت به استعاره مفهومي خشم پرداخته که
بيشترین حوزۀ مبدأ آن مربوط به حوزۀ «خشم آتش است» بوده است .عالوهبرآن ،حوزۀ
دیگري در این قلمرو دیده ميشود و آن «خشم گرما است».
یکي از اصول اساسي زبانشناسي شناختي ،شناخت و درک عواطف و احساسات از
طریق پدیدهاي فيزیکي و ملموس است و از آن با نام «جسميشدگي» یاد ميکنند .درواقع
انسان براي درک بهتر احساسات و عواطف که جنبة انتزاعي و ناملموس دارد ،به دنبال
مبناي فيزیکي و ملموس در جهان تجربي اطراف خود است .در ابيات زیر خشم بهعنوان
یک احساس در حوزۀ مقصد بهوسيلة جسم مادياي چون« :آتش»» ،گرما»» ،نيرو» «حيوان»
در حوزۀ مبدأ مفهومي شده و ارائه داده ميشود.
*خشم گرما است.
در این استعارۀ مفهومي بدن انسان بهصورت ظرفي مجسم ميشود که احساسات گوناگون؛
ازجمله خشم ،اندوه ،شادماني و ...را ميتوان در آن ریخت .زبانشناسي شناختي معتقد
است عالوهبر شباهتهاي عيني از پيش موجود ،استعارههاي مفهومي بر پایة مجموعهاي از
تجربيات بشر شکل گرفتهاند و آنها رخدادهایي است که ریشه در تجربيات ما دارند.
(کوچش)6868 ،
ولــي بجوشــم ازیــن خــامپــوش یــکســبلت

قراطغانشــه پشــمين گــه طعــان و ضــراب
(خاقاني)98 :6837 ،

مرغــان بــر در بــه پــاي ،عنقــا در خلــوهجــاي

فاختــه بــا پــردهدار گ ـرمشــده در عِتــاب
(همان)288 :
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اگـــر بـــوي خشـــمش بـــرد ،مغـــز دریـــا

تـــــيممگهـــــي در بيابـــــان نمایـــــد
(همان)686 :

پيش کآید تف خشم ،به طلب بوي رضـاش

کز رضاش آب و گل بوالبشر آميختهاند
(همان)628:

در ابيات باال خشم مانند مایع درون ظرف جسم است که از شدت گرما به جوش آمده و
لبریز شده است؛
در این نمونه ،عشق برمبناي حوزۀ مفهومي جوشيدن دریافت ميشود .تحقيقات
انجامشده در زبانهاي مختلف نشان ميدهد ،مجموعهاي از حالتهاي عاطفي و جسماني؛
بهویژه آنهایي که داراي برانگيختگي بيشازحد است؛ ازقبيل بيصبري ،خشم و عشق
برحسب حرارت درک ميشود( .افراشي ،به نقل از تيلر )6668 ،درضمن عواطفي چون
خشم ،عشق و شادي در جهت باال روان ميشوند و ميتوانند فوران کنند و لبریز شوند .به
باور کوچش وقتي شخص را «زودپز در آستانة انفجار» مينامند ،این استعارۀ کامالً
مکانيکي خشم را به مثابة فردي ناتوان در هرگونه قضاوت بخردانه و منطقي به تصویر
ميکشد و خشم را رفتاري کامالً خطرناک توصيف ميکند( .کوچش )6868 ،در بيت
سوم خشم داراي بو است به گونهاي که یک شمّه از آن چنان گرماي شدیدي دارد که
ميتواند دریا را به بيابان تبدیل کند.
*خشم نيرو (قدرت وادارنده) است
فلدمن براي بيان عليّت؛ که به عبارتي واژههاي سياه عليّت را بيان ميکنند ،نمونههایي مانند
شلوغي سرم را به درد آورد ،ذکر کرده است .در ابيات زیر عليّت بيان شده است ،نه یک
مفهوم از آن .با استفاده از استعارههاي علتها نيرو است ،حالتها محلاند و تغيير حرکت
است ،همة اینها را ميتوان براي بيان عليّت به کار برد( .فلدمن )6867 ،بهعبارتي شاعر
خشم و ظلم را نيرویي براي اهریمن شدن دانسته است .در ابيات دیگر نيز دليل انجام دست
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بوسيدن انصاف و سهو انداختن بر دل دانا را نيرویي براي انجام کار دانسته است.
مردم اي خاقاني اهریمن شدند از خشم و ظلم در عدم نه روي کآنجا بيني انصـاف و رضـا
(خاقاني)2 :6837 ،
ز بأســـش زمـــان دســـت انصـــاف بوســـد ز جـــودش جهـــان مســـت احســـان نمایـــد
(همان)686 :
گفـــتم کـــه آفتـــاب کفـــي ،ســـهمم اوفتـــاد ســـهم تـــو ســـهو بـــر دل دانـــا برافکنـــد
(همان)686 :
*خشم مادۀ خوراکي (ناخوشگوار) است.
یوسف من گرگمست ،بادهبهکـف صـبحفـام وز دو ل ـبِ بــادهرنــگ ،ســرکهفشــان در عتــاب
(همان)265 :
گــــر بــــراي شــــوربایي بــــر در اینــــان روي اوّلـــت ســـکبا دهنـــد از چهـــره ،آنگـــه شـــوربا
(همان)78 :
روي ساقي خوانِ جان ،وز چهره و گفتار و لب هم نمک ،هم سرکه ،هم حلوا ز خـوان انگيختـه
(همان)6283 :
گریـــة تلـــخ صـــراحي ،تـــرک شـــکرخنده را خوش ترش چون طوطي از خواب گران انگيخته
(همان)6283 :

در این بيت خشم خوراکي ناگواري است که خوردنش آزاردهنده است .در این بيت و
ابيات نظيرش نگاشت قلمروي مقصد (غم) بر قلمرو مبدأ خوراکي نشان داده شده است.
فرآیند شناخت در ذهن بر پایة طرحواره استوار است که مانند شبکهاي فراهم آمده از
ساختارهاي آگاهي و دانش ،نحوۀ فعاليت ذهن را تعيين ميکند .این طرحواره اساساً
زمينهاي است براي معنابخشيدن به تجربهها ،حوادث شخصي ،موقعيتها یا عناصر زباني
الزم است( .فتوحي )6866 ،ترشرویي در فرهنگ فارسي ترشروي را اخمو و گرفته معني
ميکنند و معادل عبوس عربي است .شاعر براي نشان دادن خشم در این ابيات آن را به کار
گرفته است ،شاید به همين دليل است که اخم کردن و چين به پيشاني انداختن را با مزۀ
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ترش بيان کردهاند .وقتي انسان مزۀ ترشي را ميچشد ،چهرهاش در هم ميرود و چين اخم
در چهرهاش نمایان ميشود .به همين دليل شاعر مزۀ ترش را براي نشان دادن این عاطفه
بهکاربرده است.
*خشم بيتابي است
در این استعاره خشم نوعي حالت فيزیکي و رواني است که با تأثير بر روان انسان باعث
بروز حالتهاي فيزیکي و جسماني نيز ميشود .در بيت زیر خاقاني ميگوید :اي دل
هرچند ستم دهر قابلتحمل نيست؛ اما تو خشمگين مشو (تافته) و تحملکن .عالوهبر
بيتابي حالت بار بودن خشم را نشان ميدهد؛ و ميتوان گفت خشم باري است که سنگين
که باعث خميدگي ميشود.
هان اي دل خاقـاني اگرچـه سـتم دهـر

برتـــافتني نيســـت ،مشـــو تافتـــه ،برتـــاب
(خاقاني)97 :6837 ،

*خشم در خطشدن است
در خط شدن در شعر خاقاني و کالً متون کالسيک به معناي خشمگين شدن است .احتماالً
کنایه از گره بر جبين زدن است؛ اما پيشينة تاریخي آن بر ما معلوم نيست؛ همچان که
کنایاتي همچون دندانگرد به معناي حریص و سختگير در معامله؛ و آبدندان؛ به معناي
گول و احمق و نادان .در ابيات زیر ميتوان آن را واکنش فيزیکي دانست.
وگـــر ز ظلـــم گلـــه کـــردم ،مشـــو در خـــط

نه منصفي؟ قسم نو شـنو بـه فصـل خطـاب
(همان)286 :

خط در خط عالم کش و درخط مشو از کس

دل طاق کن از هستي و بر طاق نـه اسـباب
(همان)93 :

ليــــک از آن درخطــــم کــــه از خــــط تــــو

نافـــــههـــــا رایگـــــان همـــــيریـــــزد
(همان)513 :

ور زمـــــن بـــــاتو بـــــدي گفـــــت کســـــي

مشــو انــدر خــط کــان گفتــه خطاســت
(همان)99 :
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بــــــــا او ســــــــخن کنــــــــار گفــــــــتم

در خــــــط شــــــد و کــــــار برنيامــــــد
(همان)963 :

از محنــت خاقــاني بــس بــيخبــري ویحــک

دانم نشوي درخـط گـر بـيخبـرت خـوانم
(همان)187 :

*خشم دیو (خوي حيواني) است
خشم را ميتوان موجب دیودلي به معناي گستاخي و دليري کردن دانست .دیو نماد انجام
کارهاي غيرعقالني است و شاید دیوانه از دیو مشتق شده باشد و پسوند (انه) نوعي پسوند
نسبت باشد و فرد خشمگين که کارهاي دور از خرد انجام ميدهد به دیو مانند کرده است.
خاقاني براي نشان دادن حوزۀ مبدأ خشم دیودلي را آورده است.
دیـــودلي مـــيکننـــد بـــر ســـر خـــاتم

خـــاتم جمشـــيد داشـــتن نـــه گزافســـت
(همان)31 :

پيش کز آسيب روز برد و یک افتد صبوح

دیودلي کن بدزد از فلک این یک دو دم
(همان)296 :

بامدادان نفس حيوان کرده در قربـان منـي

ليک قربان خواص از نفس انسان دیدهاند
(همان)65 :

*خشم شکننده است
در بيت زیر خشونت و خشم است که باعث شکستن دندان زحل شده است؛ بنابراین خشم
را یا همان کار خشونتآميز دندان شکستن را در جایگاه حوزۀ مبدأ آوردهایم.
از دو سندان چاردندان زحـل درهـم شکسـت

جفتهاي کز نيم راه آسـمان افشـاندهانـد
(همان)668 :

* خشم زهر کشنده است
در این بيت خشم ضمن اینکه داراي حرارت و گرما نشان داده شده است ،زهرآگين و
کشنده نيز است .در مقابل آن رضا پادزهر و التيام بخش درد توصيف شده است .به اعتقاد
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ليکاف و جانسون شناخت حوزههاي مفهومي ذهن ،مبنایي استعاري دارد و نظام مفهومي
محصول عملکرد مفهومسازي استعاري است .این نظام مفهومي داراي نقش اصلياي در
تبيين واقعيات روزمرۀ زندگي است( .از ليکاف و جانسون )6865 ،تریاک خاصيت درماني
دارد ،در مقابل آن خشم زهر کشنده است و شاعر این دو را براي نشان دادن تضاد آورده
است.
هست تریاک رضاش از دم فردوس چنانک

زهر خشمش ز سموم سقر آميختهاند
(خاقاني)628 :6837 ،

* خشم تغيير نگاه است
در ابيات زیر شاعر خشم را بهعنوان واکنش فيزیکي نشان داده است .خشم بر نوع نگاه جزء
استعارههاي اوليه است .به نظر ليکاف و جانسون استعارههاي اوليه سازههاي دلبخواهي
اجتماعي نيستند ،چون هم بدن و مغز انسان و هم واقعيت برهمکنشهاي روزمرۀ ما کامالً
آن را مقيد ميکند( .ليکاف و جانسون )6867 ،حوزۀ مبدأ گژنگریستن در این ابيات براي
نمایاندن خشم به کار گرفته شده است (افراشي)6869 ،؛ زیرا یک نگاشت ساختمند
کژنگریستن به مقصد خشم درک ميشود).
دیــــو کژکــــژ بــــه مــــردم اندیشــــد

فحـــــل بدبـــــد بـــــه مـــــادر انـــــدازد
(خاقاني)621 :6837 ،

گــــر بمــــا کــــژ نگــــه کنــــي مــــا را

خایــــة راســــت بــــر شــــود بــــه شــــکم
(همان)683 :

*خشم انسان است
شاید بدیهيترین استعارههاي هستيشناختي ،استعارههایي است که در آن شيء فيزیکي و
عواطف شخص پنداشته شده است و این امکان را به شاعر داده است تا گسترۀ وسيعي از
تجربيات مربوط به پدیدههاي غيرانسانياش را در چارچوب فعاليتهاي انساني درک
کنيم( .ليکاف و جانسون )6865 ،در بيت زیر شاعر خشم را ابتدا شخصي اسيرکننده
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پنداشته است و سپس خشم را شخصي داراي دست نشان داده است.
خصــمان اســير قهــر تــو تــا هــم بــهدســت قهــر

بنيادشـــان خـــداي تعـــالي برافکنـــد
(خاقاني)658 :6837 ،

*خشم عاجزکننده است
مي توان خشم را ماده نيز دانست که حجم آن بسيار زیاد است .به اعتقاد کوچش اکثر
حوزههاي مبدأ ،نه یک که چندین مفهوم مقصد را توصيف ميکنند( .کوچش)6868 ،
شاعر در بيت زیر گونهاي تشخيص براي خشم آورده است و خشم را بهنوعي انسان نشان
داده است که فلک از دست آن درمانده و امان خواسته است.
اي بــه گــه انتقــام همچــو حســودت مــدام

خواســته از خشــم تــو چــرخ فلــک زینهــار
(خاقاني)635 :6837 ،

تـــا خبـــر بـــأس او در ملکـــوت اوفتـــاد

ســـبحة روحاالمـــين نيســـت مگـــر االمـــان
(همان)892 :

*خشم طيرگي (؟) است
در ابيات زیر طيره گشتن بهعنوان حوزۀ مبدأ خشم آورده شده است که ازجمله
استعارههایي است که منبع موثقي براي شکلگيري و به وجود آمدن و کاربرد آن در
معناي خشمگين شدن یافت نشد .خاقاني  62بار در اشعار فارسي از طيرگي استفاده کرده
است که در معني خشمگيني است و نيز یک مورد که مرحوم سجادي هم آن را در
فرهنگ خود آورده به معني خجلت و شرمساري است (به نقل از برزگر خالقي) طيره به
معني فال بدگرفتن است و واردشدن پرنده که اعراب آن را نشان نحوست ميدانستند،
است .شاید در بيت زیر نيز شاعر خشمگين شدن بهرام را ،به آن دليل ميداند که وقتي
نحوست و بدشانسي به او روي آورد خشمگين شده است .در فرهنگ اصطالحات نجومي
بهرام ،جنگجو و سلحشور فلک است .بر مبناي همين باورها است شاعران فارسي از بهرام با
عنوانهاي مریخ خونآلود و مریخ سلحشور ،ترک خنجرکش ،امير خطة پنجم یاد کرده و
از خشم و سلحشوري او سخن گفتهاند( .مصفا )6897 ،در این بيت نيز خاقاني سبب
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خشمگينشدن را واردشدن بدشانسي و نحوست در زندگي شخص ميداند.
چــــــون مقنــــــع و دوکــــــدان ببيــــــنم

بهــــرام نــــهام کــــه طيــــره گــــردم

(همان)217 :
خــــون مــــن هرزمــــان همــــيریــــزد

نــــه از آن طيــــرهام کــــه طـــرّۀ تــــو

(همان)513 :
طـــرّه منشــــان کــــه قيامــــت برخاســــت

طيــره نشــين کــه غرامــت برماســـت

(همان)991 :
هدیه بجز سر نيافت تحفه بجز جان نداشت

طيــره از آنــي کــه دل پــاي ســریر تــرا

(همان)918 :
طيــــرهام بــــر طــــالع پــــدرام خــــویش

خســتهام نيــک از بــد ایــام خـــویش

(همان)766 :
چــو طيــره گشــت کتابــت ده خراســاني

حدیث بوزنه خواندي و رشم کردن او

(همان)686 :
*خشم زبري و تندي است
منظور از استعارههاي مفهومي را ميتوان تعميم داد این است که استعارههاي مفهومي نوعاً
مفهوم انتزاعيتر را براي حوزۀ مقصد و مفهوم عينيتر و ماديتر را براي حوزۀ مبدأ به کار
ميگيرند .بحث خشم ،فکر و سازمان اجتماعي ،همه در مقایسه با جنگ ،سفر ،غذا و گياه،
مفاهيم انتزاعيتري است( .کوچش )6868 ،شاعر در ابيات زیر درشتي و زبري را براي
نشان دادن مفهوم خشم به کار گرفته است.
ترا در رنگ آزادان کجا معنـي آزادي

که ازرقپوش چون پيکان خشنسيرت چـو سـوهاني
(خاقاني)565 :6837 ،

مهتر آن بـه کـه درشـت اسـت نـه نـرم

کــــــه درشــــــتي صــــــفت فحــــــل رم اســــــت
(همان)328 :

 | 12متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

خارپشــت اســت کــمآزار و درشــت

مـــــار نـــــرم اســـــت و ســـــراپاي ســـــم اســـــت
(همان)328:

گه کند تندي و گـه بخشـش از آنـک

بحـــر تنـــد اســـت و گهـــر بخـــش هـــم اســـت
(همان)328:

*خشم مانع است
این استعاره شکل عامترش ،خشم نيرویي ویرانگر/تخریبکننده است و خشم فشار است
نيز در نظر گرفته شده است( .ملکيان و ساساني )6868 ،در بيت زیر شاعر خشم را مانعي
براي دیدن به کار گرفته است .در فارسي ميتوان از خون جلوي چشمش را گرفته بود نيز
براي این نمونه یاد کرد.
مــــــاه نــــــو از آســــــمان ندیــــــدم

کــــــز خشــــــمگني کــــــز آســــــمانم

(خاقاني)968 :6837 ،
*خشم آتش است
در باال حوزۀ مبدأ گرما براي خشم آورده شد؛ عالوهبر آن خاقاني از عناصر اربعه ،ازجمله
آتش براي نشان دادن خشم استفاده کرده است .پس از آن باد که نمونة آن در پایين آورده
شده است.
زآب حسامش فلک رنگ بـرد چـون زمـين زآتـش

خشــمش زمــين دود شــود چــون فلــک
(همان)926 :

دل کوفتــــهام چــــو تخمکــــان ز آتــــش قهــــر

بس شسته به هفـت آب ز آالیـش دهـر
(همان)728 :

*خشم باد ویرانگر (طوفان) است

صرصر قهرش گذشت بردر ابخاز و روم

چون دوورق کردشان یک بهدگر درشکست
(همان)922 :

*خشم جسم است
در این بيت شاعر خشم را جسمي برسر جسم دیگر تصور کرده است .به عبارتي خشم
سنگيني است که بر اجسام وارد شده است و شاعر خشم را بهصورت جسمي حجيم که
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سنگينياش را روي فرد نشان ميدهد تجسم و بيان کرده است.
بــس کــه از خصــم تــوام بــيم سراســت

برســري ایــن همــه خشــم تــو چراســت
(همان)991 :

بــار عتــاب او نتــوانم کشــيد از آنــک

دل را ســـزاي هـــودج او بـــارگير نيســـت
(همان)988 :

*خشم تغييرحالت است
شاعر تأثير خشم بر جسم و روح را با استعاره آورده است .استعارههاي ادبيِ خالق و اصيل،
در قياس با استعارههاي روزمره یا استعارههاي زبان علم ،از حيث معنا ،شفافيت کمتر ولي
غناي بيشتري دارند( .کوچش )6868 ،از سر عتاب یا به عبارت امروزي از سر غيظ کاري
انجام دادن را ميتوان بهنوعي [خشم نيرو است] نيز دانست .به اعتقاد کوچش( ،کوچش،
 )6869انسان داراي ذهن و بدن است و رابطهاي بين این دو برقرار است و مستقل از
یکدیگر نيستند و بدن توان واقعي خود را از نوع ظرفيتهاي ذهن دریافت ميکند.
گــــر عتــــابي زســــر نــــاز برفــــت

مــــــرو از جــــــاي ه صــــــحبت برجاســــــت
(خاقاني)991 :6837 ،

*خشم آالیش است
شاعر خشم را آلودگي دانسته است؛ زیرا وقتي دل آلوده به خشم است از پاکي و شفافيت
به دور است و تمام عناصر بهتبعِ آن از این آلودگي در امان نماندهاند .شاید به این دليل که
انسانها موجودت عاطفياي هستند و تجارب خود را از همان بدو تولد مقولهبندي
ميکنند( .کوچش )6869 ،این استعاره نيز به تجربهگرا بودن انسان برميگردد؛ زیرا در
تجربهگرایي ، ،بدن نقشي اساسي در توليد نوع ذهني که ما داریم بازي ميکند .به باور
کوچش ،ذهن مبتني بر بدن است و به عبارتي ،نوع بدني که انسان دارد بر نوع ذهن او اثر
ميگذارد .براي نمونه ،اگر مقولة مفهومي درخت را در نظر بگيریم ،بدن ما اینگونه
ميتواند نقشي در فهم آنچه درخت ناميده ميشود داشته باشد که ازیکطرف ما درخت را
ایستاده ميفهميم و این ازآنجا ناشي ميشود که ما بدن خود را چگونه تجربه ميکنيم و
ازطرفدیگر ،ما درخت را بلند حس ميکنيم .جنبة بلندي فقط در ارتباط با استاندارد
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ارزیابي ما از قد خود معني پيدا ميکند .درخت نسبتبه اندازۀ متوسط انسان بلند است.
بهاینترتيب ،مقولههاي ذهن در برهمکنشِ بدن با محيط تعریف ميشود( .همان) استعارۀ
[خشم آلودگي است] نيز با توجه به مقولهبندي ذهني شاعر شکل گرفته است ،همچنين
محيط زندگي و فرهنگي که شاعر در آن نشو و نما یافته است در بهکارگيري اینگونه
استعارهها بيتأثير نيست.
خاقـــاني را دليســـت آلـــودۀ خشــــم

زیـــــن زرّق زرق پيشـــــة ازرق چشـــــم
(خاقاني)729 :6837 ،

 .5مجاز مفهومي خشم
ليکاف و جانسون مجاز را کاربرد چيزي براي اشاره به چيز دیگري که به آن مربوط است
مينامند( .ليکاف و جانسون )6865 ،احساس خشم نيز اغلب با برخي واکنشهاي
فيزیولوژیکي ،رفتاري و عاطفي همچون افزایش دماي بدن ،حالت تهاجمي یافتن ،افزایش
فشار دروني ،سرخشدن صورت ،اخمکردن ،فحاشيکردن همراه است .واکنشهایي که
تحتتأثير مستقيم خشماند و در عبارتهاي زباني براي نشاندادن خشم بهکار ميروند.
(صراحي )6866 ،مجاز مفهومي تأثير احساس بهجاي خود احساساند .در اشعار خاقاني
فراواني باالیي دارند .مجازهاي مفهومي مانند پاسخهاي فيزیولوژیک ،هيجان و لرزش بدن،
پاسخهاي رفتاري همچون فحاشي کردن و شکستن اشيا ،حملهکردن به اطرافيان ،دادوبيداد
کردن ،چشمغره رفتن ،پاسخهاي فيزیکي است که هنگام خشم بروز ميکند .در ابيات زیر
پاسخهاي رفتاري جنگ و حملهکردن به دشمن دیده ميشود.
آتـــــــش تيـــــــ او گـــــــه پيکـــــــار

شــــــــــرر قصــــــــــرپيکر انــــــــــدازد
(همان)625 :

شــــراري جهــــد ز آهــــن نعــــل اســــبش

کــــه حــــراقش ارونــــد وثهــــالن نمایــــد
(همان)682 :

ویــن تيــ شــاه شــروان آتــشنمــاي دریــا

دریــا شــده غــریقش ،آتــش شــده زگــالش
(همان)223 :
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از تف شمشير تـو در سـقمانـداین سـه قـوم

چون صـف اصـحاب فيـل در المنـد از الـم
(همان)218 :

مي درافشاني به کف ،تي درفشانت ز تـف

هست آتش دوزخ علف طوفان بر اعـدا ریختـه
(همان)838 :

تيغت در آب آذر شده چرخ و زمين مظهر شـده

دودش به باال برشده ،رنگش به پهنـا ریختـه
(همان)838 :

برده بـه رمـح مـارفش نيـروي گـاو آسـمان

چون تف گرز گاوسر شوکت مار حميـري
(همان)528 :

از ســــــــرتيغش چــــــــو داغ تازیــــــــان

ران شـــــيران را نشـــــان ملـــــک بـــــاد
(همان)538 :

بــاد آتــش شمشــيرت داغ دل ســگفعــالن

بس داغ سگان کـرده سـگدار تـو عـالم را
(همان)985 :

گـــو ز تـــفّ تيـــ زهـــرۀ شـــيران نگـــر

آنکه لعاب گوزن در طرسـان دیـده نيسـت
(همان)922 :

واکنشهاي مربوط به احساس خشم که براي نشان دادن این احساس بهکاررفته مجاز
مفهومي است .به باور کوچش مفاهيم احساسي ،ازجمله خشم از چهار جزء مجزا تشکيل
شدهاند :استعارههاي مفهومي ،مجازهاي مفهومي ،مفاهيم مرتبط و الگوهاي شناختي.
استعارههاي مفهومي ،مجازهاي مفهومي و مفاهيم مرتبط ،الگوهاي شناختي را ميسازند .در
مجاز یک حوزۀ مفهومي را مي توان کلي در نظر گرفت که از اجزایي تشکيل شده است،
بهعبارتي پدیدهها یا عناصر مفهومي اجزایي هستند که یک نشا را ميسازند .دیگر اینکه
مجاز تنها بين مفاهيم ،یعني بين دو عنصر مفهومي (درون یک حوزۀ مفهومي یا یک نشا)
پدید نميآید .درواقع ،رابطههاي مفهومي را ميتوان بين صورتهاي واژگاني و
مصداقهاي غيرزباني در جهان خارج و نيز بين صورتهاي واژگاني و مفاهيم متناظر با
آنها نيز یافت؛ چراکه ميان اجزاي نشانه بهطورکلي و بين اجزاي نشانة زباني بهطور خاص
روابط متنوعي وجود دارد( .کوچش)6868 ،

 | 21متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

جدول .1نام نگاشتها
-6خشم گرما است

9

-2خشم نيرو است

8

-8خشم ماده خوراکي (ناخوش) است

5

-5خشم بيتابي است

6

-9خشم درخطشدن است

1

-1خشم حيوان (دیو) است

8

-7خشم شکننده است

6

-3خشم زهر کشنده است

6

-6خشم تغيير نگاه است

2

 68خشم انسان است

6

-66خشم عاجزکننده است

2

-62خشم طيرگي است

1

-68خشم زبري و تندي است

8

-65خشم آتش است

2

-69خشم باد ویرانگر است

6

-61خشم جسم است

2

-67خشم تغييرحالت است

6

-63خشم آالیش است

6

مجازهاي مفهومي

112

بحث و نتیجهگیری
در بحث استعارۀ مفهومي باید بيان داشت که وقتي اصطالحي با استعاره برانگيخته ميشود
معني کلي اصطالح مبتنيبر حوزۀ مقصدي است که مناسب آن اصطالح است .جنبههاي
دقيقتر و شفافتر معناي اصطالح بر انطباقهاي مفهومي آن اصطالح استوار است .با
جستوجو در دیوان خاقاني  618عبارت حاوي مطالب مربوط به استعاره و مجاز یافت شد.
پس از تعيين حوزههاي مبدأ و نگاشت نامهاي آن ،این نتيجه حاصل شد که در بين این
نمونهها کمترین بسامد مربوط به استعارۀ مفهومي است؛ درواقع با توجه به تحليل استعارۀ
مفهومي خشم در دیوان خاقاني ميتوان چنين نتيجه گرفت که بيشترین کاربرد نمونههاي
یافتشده در حوزۀ مبدأ «درخطشدن» و «طيرهشدن» است و این ميزان تنها براي  1حوزه
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بهکاررفته است .براي نمونه [خشم تندي است] ،تنها یک عبارت یافت شد.
با دادههاي مدنظر ميتوان چنين استنباط کرد که استعارۀ مفهومي در شعر کالسيک
کاربرد کمتري نسبت به ادبيات معاصر و زبان محاورۀ امروزي دارد؛ درحاليکه در تمام
ابيات بررسيشده براي مجاز مفهومي  669بيت یافت شده است .چنين ميزان بسامدي
دربارۀ مجاز دليلي است بر کاربرد فراوان چنين رویکردي در شعر کالسيک؛ درواقع،
شاعران شعر کالسيک؛ بهویژه خاقاني از مجاز مفهومي بهرۀ بيشتري بردهاند.
درواقع باید گفت بيش از یک سازوکار شناختي براي برانگيختن یک عبارت مجازي
الزم است و آن اینکه چگونه بخش هایي از عباراتي که ارتباط مستقيمي با خشم ندارند
بهلحاظ مفهومي برانگيخته مي شوند .با توجه به نظر کوچش ميتوان چنين نتيجه گرفت که
خشم تغيير فيزیولوژیکي است ،خشم تغيير رنگ چهره است ،خشم تغيير حالت چهره
است و خشم تغيير نوع نگاه است؛ همچنين ،گرسنگي ،تشنگي ،بيماري و مانند آن
زیرمجموعة استعارۀ احساس است ،چراکه این تغيير واکنشي است به حسي که فرد را
تحت تأثير قرارداده است.
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