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چکيده
یكی از شاعران برجسته دو سه دهه اخیر ،که به دالیل فراوان در زمران حیرات خرویش مرورد
اقبال خواص و توده مردم واقع شد بیتردید قیصر امینپور است .او به دلیل تجربیرات نراب و
تعمق و تأمالت فلسفی از گستره و مفاهیمی سخن گفت که شاعران انقالب در دهههای اخیرر
کمتر در آن قلمرو وارد شدند .یكی از این مفاهیم ،زندگی و معنای آن است .زندگی مفهرومی
انتزاعی است و معموالً در قالب امور ملموس و عینی درك و تفهیم میشود .مفهوم زندگی بره
عنوان یكی از مفاهیم اساسی ،که همواره در ذهن و ضمیر شاعران به گونههای مختلف بازنمود 099
یافته است از دیدگاه «معنی شناسی شناختی» در قالب استعارهای عام با عنروان «زنردگی ،سرفر 
است ،مفهومسازی می شود .این مفهوم کلی شامل نگاشتهای متعددی است که در واقع جزئیات
آن را نشان میدهد؛ نگاشتهایی همچون «تولد ،آمدن است»« ،زیستن ،مانردن اسرت» و« مررگ،
رفتن است» در این زمره است .این مقاله به بررسی و تبیین جایگاه این استعاره در اشعار قیصر
امینپورمی پردازد و تالش دارد با بررسی زیرساختهای شناختی استعارههرای اشرعار وی نشران
دهد که غالب استعاره ها و مفاهیم ادبی در زبان شعری او ،مبنایی شناختی دارد .کلیت بررسی و
تحلیل این مقاله نشان میدهد که استعارههای مفهومی «رفتن» در دیروان اشرعار او برا رویكررد
«معنیشناسی شناختی» قابل تأمل است و تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.

مقدمه
بیش از دو هزار سال است که استعاره ابزاری برای تزیین کرالم و فرن زبرانی شرناخته
می شود .از زمان ارسطو تا امروز بیشتر متفكران علوم بالغت به پیروی از وی استعاره را
تشبیهی فرض کرده اند بدون ادات شبه و مشبه کره کرارکردی صررفاً در خردمت زبران
مجازی و ادبی دارد.
ارسطو استعاره را در سطح واژه بررسی میکند و در طبقهبندی وی از ایرن مقولره،
استعاره و مجاز یكی فرض می شود .از نظر وی گاه در ساخت اسرتعاره ،یرك واژه
جایگزین واژهای می شود که قبالً در زبان موجود بوده اسرت (راکعری 32 : 9333 ،و
.)01
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با این توجه ارسطو استعاره را آرایهای در نظر میگیرد که کاربرد آن در زبان محاوره
ضروری نیست و تنها جنبه زیبایی شناختی دارد .رویكرد او به استعاره همان است کره
«نظریه قیاس» 9نامیده می شود .فیلسوفان دیگری نیز پیش از ارسطو از جمله افالطون به
اظهار نظر درخصوص استعاره پرداخته اند .افالطون و به تبع وی ،فیلسروفان رمانیترك،
استعاره را ناشی از مسئله خالقیّت در زبان میدانسته اند؛ لرذا آن را نره چیرزی جردا از
زبان ،بلكه جزئی از زبان تلقی میکردند .رمانتیكها بر نقرش خلرا اسرتعاره بره عنروان
ابزاری حیاتی برای بیان قوه تخیل تأکید کردهاند (همان« .)32 :وینیفرید نووتنی» در براب
استعاره و جایگاه آن در زبان می گوید :این مهم است که به یراد داشرته باشریم اسرتعار،
«پدیدهای زبانی» است و تمهیدات زبانی که شاعران به کار می بردنرد ،اساسراً کشرف و
گسترش تواناییهای زبانی است که همه به کار میگیرند (هاوکس .)924 :9334 ،ریچراردز،
منتق د ادبی معاصر در کتاب فلسفه بالغت ساختمان اسرتعاره و تشربیه را بره دو بخرش
تفكیك ،و به جای دو جزء مشبه و مشبهبه از واژههای هدف 0و بردار 3استفاده میکنرد.
بنا به استدالل ریچاردز ،اندیشه و موضوع اصلی ،هدف (مشبه)  ،و تصویر یرا مسرتعار،
بردار است (داد.)01 :9330 ،
استعاره سنتي
در میان متفكران اسالمی و ایرانی نیز افراد زیادی در تعریرف و بازشرناخت اسرتعاره و
اقسام آن سعی کرده اند .قدیمترین موردی که در آن نشانی از استعاره به مفهوم رایج آن
شده ،تعبیری است که جاحظ در «البیان و التبیین» آورده است که مریگویرد« :اسرتعاره
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نامیدن چ یزی است به نامی جز نام اصلیش؛ هنگامی که جای آن چیز را گرفتره باشرد»
(شفیعی کدکنی . )921 : 9334 ،شاید بتوان گفت که در میران متفكرران مسرلمان ،دقیقتررین
تعریف استعاره را عبدالقاهر جرجرانی ( 202ه  ) .عرضره کررده اسرت .از نظرر وی در
برقراری پیوند استعاره رعایت شباهت ظاهر ی و ارتباط عقلری ،مهرم اسرت و اسرتعاره
برحسب همین تشابه پدید می آید .به اعتقاد وی رابطه استعاره میان پدیدههایی که هریچ
ارتباطی با هم ندارند برقرار نمیشود (راکعی .)01 :9333 ،جرجانی معتقد اسرت اسرتعاره،
مجازی است که بر پایه تشابه استوار باشد .وی شباهت را مبنای استعاره میدانرد و در
پی یافتن این واقعیت است که آفریننده تشبیه چگونه این شباهت را کشف میکند .وی
با تحلیل و بررسی جریانهای ذهنی و روانی آفریننده استعاره به این نكته اشاره میکنرد
که تشبیه کننده شیء به شیء دیگر ،تمام حواس خود را بر صفات مشترك میران آن دو
شیء متمرکز ،و بقیه صفتهای مشبه به را از ذهن دور میکند (ابودیب .)12 :9302 ،عبرداهلل
بن معتز ( 314هر  ) .در اولین بخش از کتاب خود ،البدیع با استعاره آغاز میکنرد و آن
را جانشین کردن کلمه ای برای چیزی می خواند که پیش از این بدان شناخته نشده باشد
(شفیعی کدکنی .)992 :9334 ،ابن اثیر نیز بر آن بود که استعاره انتقال دادن معنایی اسرت از
لفظی به لفظی دیگر به مناسبت مشارکتی که دارند وسكاکی نیز اسرتعاره را یراد کرردن
یكی از دو سوی تشبیه می داند و اراده کردن آن طرف دیگری به ادعای اینكه مشربه در
جنس مشبهبه داخل است ،فرض کرده است (همران) .نویسرنده جواهرالبالغره نیرز آن را
کاربرد لفظ در غیر معنی واقعی تعریف کرده و وجود عالقه مشابهت را بین آنها فررض
گرفته است (هاشمی.)395:9353،
اما متفكران معاصر نیز در این زمینه به اظهار عقیده پرداخته و تعریفهای گاه مشابه و
گاه متفاوتی عرضه کردهاند .همای ی در فنون بالغت و صناعات ادبی استعاره را عبرارت
از آن میداند که « یكی از دو طرف تشبیه ،ذکر ،و طرف دیگر اراده شده باشرد» (همرایی،
 .)052 : 9335وی در تحلیل خود از تعریف استعاره مینویسد :در صورتی که عالقه میان
معنی مجازی و حقیقی ،عالقه مشابهت باشد ،آن را استعاره میگویند (همران052 :و.)021
کزازی در بحث از ماهیت و روند شكلگیری اسرتعاره مرینویسرد :تشربیه آن گراه کره
می پرورد و پندارینهتر می شود به استعاره دیگرگون میگردد .بنیاد مانندگی در تشبیه برر
مانسته نهاده شده اسرت .امرا در اسرتعاره سرخنور بره ایرن ماننردگی خرسرند نیسرت،
نمی خواهد ماننده را در سایه مانسته جای دهد .از این روی ماننده و مانسته را برا هرم

میآمیزد و یكی می کند .پیوند و مانندگی در میانه دو سوی تا بدان جاست که یكری بره
ناچار دیگری را فرا یاد میآورد (کزازی .)10 :9343 ،تجلیل در تعریف استعاره مینویسد:
«استعاره تشبیهی است که یكی از دو سوی آن ذکر نشود و به عبارت دیگرر ،اسرتعمال
واژه ای در معنی مجازی آن است به واسطه هماننردی و پیونرد مشرابهتی کره برا معنری
حقیقی دارد» (تجلیل .)43 : 9304 ،ذبیح اهلل صفا نیز به هرر دو خاسرتگاه اسرتعاره اشراره
میکند و مینویسد :استعاره نوعی مجاز است که شرط آن وجود عالقه مشابهت اسرت
بین معنی حقیقی و معنی مجازی .او بر این باور است که استعاره از طرفری مجراز و از
طرفی تشبیه است  ،مجازی که عالقه آن مشابهت باشد و تشبیهی کره یكری از طررفین
تشبیه را در آن حذف کنند(فیاضی .)12 : 9330 ،شمیسا نیز در تعریرف اسرتعاره ابتردا بره
ریشه لغوی آن اشاره میکند و آن را نروعی مجراز بره حسراب مریآورد و مرینویسرد:
استعاره در لغت معنی استعمال دارد یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغتی دیگر؛ زیرا
شاعر در استعاره واژه ای را به عالقه مشابهت به جای واژه دیگری به کار مریبررد .وی
ادامه میدهد که مهمترین نوع مجاز ،مجاز به عالقه مشباهت است کره بره آن اسرتعاره
میگویند (شمیسا.)953 :9330 ،
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نگاهي ديگر به بحث استعاره
بالغیون ایرانی و اسالمی استعاره را از جهات گوناگونی طبقهبندی کردهاند .یكی از این
انواع بر مبنای منابع سنتی و کالسیك ،طبقه بندی استعارهها بر مبنرای ذکرر یكری از دو
ساحت مستعار است که به استعاره اصلیه ،تبعیه ،مكنیه و مصرحه طبقهبندی میشود که
قسم اخیر به استعاره مطلقه ،مجرده و مرشحه تفكیك شده است (علوی مقدم و اشرفزاده،
 .)993-905 : 9332اما از حدود سه دهه پیش ،زبانشناسران شرناختی ،ماهیرت و کرارکرد
جدیدی از استعاره عرضه کرده اند که در تقابل با استعاره های کالسریك و سرنتی قررار
گرفته است .این پژوهشها که امروز به عنوان «نظریه معاصر اسرتعاره» 2معرروف اسرت،
استعاره سنتی را با چالشهای جدی روبه رو ساخته است و اسراس اسرتعاره را بره کلری
چیزی غیر از آنچه بالغیون قدیم و جدید تعریف کردهاند ،معرفی میکند.
نظريه معاصر استعاره
استعاره معاصر را «جورج لیكاف»5و «مارك جانسون»-4دو تن از زبانشناسان امریكایی-
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بر پایه برخی مطالعات پیشین که از سوی افرادی چون «مایكل ردی» و دیگران صورت
گرفته بود ،گسرترش دادنرد .0آنهرا نخسرت بره طررح و تبیرین جایگراه دقیرق اسرتعاره
می پردازند و برخالف دیدگاه سنتی ،که استعاره را ابرزاری زبرانی و در خردمت ترزیین
کالم می داند ،آن را موضوعی شناختی و مربوط به اندیشره و چگرونگی مفهرومسرازی
انسان از موضوعات مختلف معرفی می کنند و معتقدند که استعاره نه تنها در کالم ادبری
بلكه در زبان روزمره نیز به کار میرود و «سر ترا سرر زنردگی روزمرره را نره فقرط در
[عرصه] زبان ،بلكه هم چنین در [حروزه] اندیشره و عمرل در برر گرفتره اسرت .نظرام
مفهومی هر روزه ما ،که براساس آن فكر می کنیم ،ماهیتی اساساً مبتنی بر اسرتعاره دارد»
(لیكاف .)99 :9339،لیكاف و جانسونبر این باور هستند که:
بنیان استعاره ،درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است .در نظر آنها استعاره
اساساً روشی است که از طریق آن مفهوم سازی یك حوزه از تجربه در قالب حوزه
دیگری بیان می شود .به همین دلیل برای هر استعاره یك حوزه مبدأ و یرك حروزه
مقصد در نظر میگیرند؛ مثالً در جمله «امیر دست مرا به گرمی فشرد» ،حوزه مبردأ
«صحنه دست دادن» و حوزه مقصد ،مفهوم انتزاعی «صمیمیت» است (فیاضی9333 ،
.)13 :

زبان روزمره و متعارف کامالً حقیقی است و نه استعاری .همه چیز را مریتروان برا
زبان حقیقی و بدون استعاره درك کرد .فقط زبان حقیقی ممكن است مشرروط بره
صد و کذب باشد .مفهومهایی که در دستور زبان استفاده شده است ،همه حقیقی
است و هیچ یك استعاری نیست (لیكاف.)931 :9312،

به طور خالصه آنچه از این فرضیات در خصوص استعاره سنتی درك میشود ،ایرن
است که استعاره یك کارکرد اصلی و اساسی دارد و آن «شكوهمندسازی و پیرایهبنردی
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به باور لیكاف «بسیاری از بنیادیترین مفهومها در نظام مفهرومی مرا نیرز معمروالً از
طریق مفهومهای استعاری درك می شوند؛ از جمله زمران ،کمیرت ،حالرت ،دگرگرونی،
شیوه ،وجه و حتی مفهوم هر مقوله» (لیكاف952 :9312،و .)953آنها نظریه خود را بر پایره
دو فرض بنا نهادند « :الف) استعاره مختص زبان ادبی نیست و در کاربرد روزمرره زبران
نیز جای دارد .ب) استعاره اصوالً پدیدهای زبانی نیست ،بلكه در نظرام مفهرومی انسران
ریشه دارد» (فیاضی .)10 : 9333 ،نظریه معاصر استعاره هنگام بیان مبانی جدید از استعاره،
فرضیه های نادرست سنتی رایج را نیز به چالش می کشد و به این صورت آنهرا را بیران
میکند:
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گفتار و نوشتار است؛ کارکردی که می تواند سیا کالم را از سطح عادی و معمول زبان
فراتر برد» (هاشمی .)900 :9331،نظریه استعاره مفهرومی بره ایرن فرضریات چنرین پاسرخ
می دهد :کانون استعاره در مفهوم است ،نه در کلمات .بنیان استعاره نه براساس شباهت
که بر پایه ارتباط قلمروهای متقاطع همزمان در تجربره انسران و درك شرباهتهای ایرن
حوزه ها شكل گرفته است؛ هم چنین بخش عمده نظام مفهومی ما اسرتعاری اسرت کره
شامل مفاهیم عمیق و پایداری چون زمان ،رخدادها ،علل ،اخال  ،ذهن و  ...میشرود و
سرانجام اینكه نظام مفهومی استعاره ها ،اختیاری و دلبخواهی نیسرتند (همران903 :و.)900
لیكاف ادعا می کند که اگر این نظریه درست باشد باید بپذیریم که «چگونگی اندیشریدن
ما ،تجربهه ا و رفتارمان موضوعاتی هستند بسیار مرتبط با استعاره» (لیكراف .)9 :9339،بره
این ترتیب ،نظریه معاصر بیان می کند که نظام مفهومی ذهن بشرر ،کره اندیشره و عمرل
انسان بر آن استوار است در ذرات خود ماهیت استعاری دارد .اما از آنجا که در حالرت
عادی دسترسی مستقیم به آن مقدور نیست برای کشف ساختار ایرن نظرام مریتروان از
بازنمود ساختار مفهومی آن یعنی زبان بهره جست .از سوی دیگر با توجه به اینكه نظام
مفهومی اندیشه بشر خاستگاه تفكر یا اعمال بشر است ،اشارات زبرانی هرم بره عنروان
گونه ای از رفتار انسان ،شاهد مهمری برر چیسرتی چنرین نظرامی اسرت (فیاضری: 9333 ،
10و.)19

طرح پرسش اصلي پژوهش
بنابراین و با توجه به مبانی نظری یاد شده در دو حوزه سرنتی و معاصرر در خصروص
استعاره اکنون این سؤالها مطررح اسرت کره آیرا اسرتعارههرای ادبری و یرا بره عبرارتی
استعاره هایی که در بالغت فارسی می شناسیم مبنایی شناختی دارند و اگر مبنرای تفكرر
انسان استعاره است ،چگونه میتوان استعارههای ادبی را نوعی از استعارههای شرناختی
به شمار آورد.
3
پس از مطالعه آثار معنی شناسان شناختی و بویژه مبحث مربوط به استعاره به چنرد
اصل کلی و اساسی دست می یابیم که این اصول چندگانه ،ذهن را برای روشنتر کرردن
مسائل بعدی در خصوص استعارههای بدیع به تأمل وا میدارد .این اصول شامل مروارد
ذیل است :اول اینكه جایگاه استعاره برخالف نگاه پیشین ،که زبان بود ،اندیشره اسرت.
دوم اینكه زبان استعاری تجلی روسراختی اسرتعاره مفهرومی اسرت .نكتره سروم اینكره
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بنیادی ترین مفهومها در نظامهای مفهومی ما نیز معمروالً از طریرق مفهومهرای اسرتعاری
درك می شود و دیگر اینكه نظام مفهومی ذهن بشر در ذات خود ماهیتی استعاری دارد.
آنچه حاصل بحث و بررسی معنی شناسان شناختی در حوزه استعاره است ،اینكه بخش
عمده ای از زبان و گفتار انسران زیرسراختی اسرتعاری دارنرد (صرفوی)341 : 9330 ،؛ بره
عبارت ساده تر انسان برای سرخن گفرتن در مرورد مسرائل گونراگون از جملره عشرق،
زندگی ،جَدَل ،مسائل عینی و انتزاعی دیگر ناخودآگاه از استعاره استفاده میکنرد .بررای
اثبات این اصول شواهد و دالیل کافی مطرح می شود و در این خصروص کمترر جرای
تردید باقی می ماند .اگرچه در حوزه مبرادی و مبرانی نظرری اسرتعارههرای شرناختی و
مفهومی و البته با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون (لیكاف ،9113:لیكراف و جانسرون)9132:
پژوهشهای زیادی انجام شده است 1به صورت عملیاتی و کراربردی و برر مبنرای شرعر
فارسی کمتر به تجزیره و تحلیرل شرعر فارسری برر مبنرای اجرزاء ،انرواع و ویژگیهرای
استعاره های مفهومی پرداخته شده است .ضرورت این مسئله وقتی بیشتر مری شرود کره
دنیای استعارهها با توجه به بافت فرهنگی و زبانی ح اکم در هر زبان برا زبانهرای دیگرر
متفاوت خواهد بود؛ به عنوان نمونه مجموعه نكاتی که درباره نظریه لیكاف و جانسرون
در طبقه بندی انواع استعاره های مفهومی (استعاره جهتی ،هسرتیشرناختی و سراختاری)
(هاشمی )991-922 :9331 ،گفته شد در برخی از موارد با متون ادبی و مصداقهای موردی
آن در زبان فارسی سنخیت ندارد که پژوهشگران در قالرب نقرد دیردگاه لیكراف بردان
پرداخته اند .نمونه این نوع نقدها ،مقاله «نظریره اسرتعاره مفهرومی از دیردگاه لیكراف و
جانسون» (هاشمی )922-91 :9331 ،است که نواقص و کاستیهای آن را نشان داده است.
در این مقاله با توجه ب ه این نكات به صورت موردی و برا تأکیرد برر اشرعار قیصرر
امین پور و البته با تمرکز بر یكی از این استعاره های مفهومی به بررسی و تحلیل اشرعار
این شاعر خواهیم پرداخت .برای دستیابی به این هدف اشعار قیصر امین پور بررسی ،و
با عرضه شواهدی از شعر او نشان داده میشود چگونه استعاره شناختی بره اسرتعارهای
بدیع و ادبی تبدیل می شود .در ادامره ایرن کراوش و بررسری چگرونگی زیرر سراخت
شناختی برخی استعاره های بدیع تحلیل خواهد شد .البته باید گفت همره اسرتعارههرای
ادبی لزوماً مبنایی شناختی ندارد و احتماالً از اصول دیگری در زبان پیرروی مریکنرد و
دیگر اینكه استعاره هایی که در اینجا مورد بررسی قرار میگیررد نیرز لزومراً از تعراریف
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مربوط به استعاره های بالغی پیروی نمیکند در صورتی که غالرب اسرتعارههرای بردیع
شامل این قاعده می شود و نیز شمار زیادی از استعاره های شناختی چنان تعریفی را برر
میتابد؛ به عنوان نمونه وقتی حافظ میگوید« :بتی دارم که گردِ گل ز سرنبل سرایهبران
دارد /بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد» ،بت استعاره اسرت از معشرو و گرل
استعاره از سیما و چهره اوست در حالی که در استعاره شناختی گفته مریشرود« :بنیران
استعاره درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است» (لیكراف .)0 :9339 ،این تعریف
هر چند تنها بخشی از تعاریف مربوط به استعارههای شرناختی را مطررح مریسرازد برا
تعاریف مربوط به استعاره های سنتی نیز منطبق است .نگاشت92مربوط به اسرتعاره ایرن
بیت چنین است :معشو  ،معبود است؛ یعنی عالقه فراوان به یك شخص او را در حرد
ستایش و عبادت باال میبرد .تناظرهای هستی شناسی این نگاشت برا توجره بره الگروی
لیكاف و جانسون نیز عبارت است از « :عاشق ،عابد است /معشو  ،خدا است /معشو ،
زیبا است /بت ،زیبا است /معشو  ،بت است» یا در ارتباط با استعاره دوم همرین بیرت
در معنی شناسی نگاشتی میتوان ساختار را این گونه فرض کرد :اعضرای بردن انسران،
اعضای طبیعت هستند؛ چنانكه در زبان خودکار میگوییم لبهای غنچره ،چشرم برادامی.
بنابراین چند گونه از اعضای بدن بر چندین نوع از اجرزای طبیعرت متنراظر مریشرود:
« چهره انسان ،گل است /چهره انسان ،ماه است /موی انسان ،سنبل است /دست انسران،
شاخه درخت است /لب انسان ،غنچه (گل) است و . ...
نگارندگان در این مقاله پس از بررسری و تحلیرل اجمرالی آرای متفكرران سرنتی و
معاصر در خصوص استعاره به تبیین و معرفی اسرتاره از دیردگاه زبانشناسری شرناختی
می پردازد و با بهره گیری از آرای زبانشناسانی چون جورج لیكراف و مرارك جانسرون،
استعاره مفهومی رفتن را در مجموعه اشعار قیصر امینپرور مرورد نقرد و بررسری قررار
میدهد.
در این ارتباط تاکنون مقاالتی چند نگاشته شده است از جمله مقاله «نگراهی نرو بره
استعاره (تحلیل و استعاره در اشعار قیصر امین پور) از فاطمه راکعی» و یا مقاله «نظریره
معاصر استعاره از دیدگاه لیكاف و جانسون از زهره هاشمی» که البته این مقالره از نظرر
موضوع بررسی بی سابقه به نظر می رسد .هدف نهایی از نگارش این مقاله تبیین استعاره
مفهومی «رفتن» بر پایه نظریه معاصر استعاره است.

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي

جدول تحليلي استعارههاي دفترهاي پنجگانه شعر قيصر امينپور
سالسرايش

تعداد صفحه

تعداد استعاره

 53تا 43

 12صفحه

 42مورد

هر  9/5صفحه

آيينه هاي ناگهان (فتر دوم)

 42تا 44

 52صفحه

 12مورد

هر  9صفحه

دو مورد

آيينههاي ناگهان (دفتر اول)

 42تا 09

 32صفحه

 25مورد

هر  0صفحه

یك مورد

گلها همه آفتابگردانند

 41تا 01

 902صفحه

 42مورد

هر  0صفحه

یك مورد

دستور زبان عشق

 32تا 35

 12صفحه

 32مورد

هر  3صفحه

یك مورد

تنفس صبح

تعداد استعاره در هر صفحه(حدوداً)

یك مورد

با این تفاصیل و با توجه به موضوع مقاله باید گفت این نوع زبان استعاری از سوی
دیگر سرشار از انواع استعاره های شناختی است و بسیاری از همین استعارههای سرنتی،
ژرف ساختی شناختی دارند که در جای خود برخی از آنها بررسی خواهد شد .از یرك
دیدگاه بیشترین استعارههای قیصر در فعل و مصدر فعلها است؛ یعنری مصردرها را بره
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بررسي و تحليل استعاره مفهومي «رفتن» در شعر قيصر
شعر قیصر امین پور از لحاظ بهره گیری از استعاره در جایگاه قابرل تروجهی قررار دارد.
زبان استعاری در کالم قیصر کارامدترین و اصلیترین ابزار انتقال مفاهیم و موضروعات
شاعرانه است .وی با بهره گیری از انواع مختلف استعاره در دفترهای شعری خویش این
مهم را به اثبات رساند ه و نشان داده است که در این مسیر بسیار عالمانه و هنرری قردم
برداشته است .او زبان استعاری را برتر از زبان تشبیهی و کنایی میداند و در عمل نشان
می دهد که این زبان توان انعطاف پذیری بیشتری برای القای مفاهیم و معرانی گونراگون
دارد .زبان استعاری از سویی این توان را بره شراعر مریدهرد کره مقصرود خرود را بره
گونه های مختلف بیان کنرد و از سرویی دیگرر ذهرن خواننرده را بره کراوش در آفرا
گوناگون کالم و نیز خلق معنی جدید وا دارد .بررسی ایرن مقالره نشران مریدهرد کره
استعارهها در ذهن و زبان امین پور جایگاه خاصی دارد و هر چه بر تجربه و دانش شاعر
افزوده می شود ،استفاده از آنها نیز عالمانهتر و عمیقتر میشود .نگاه اجمالی به کرل آثرار
او در حوزه استعاره سنتی و بسامد آن از سال  53تا 35نشان میدهد کره بسرامد کلری
انواع استعاره ها رو به کاهش است؛ اما استعاره هایی از نوع مصرحّه ،مرشحّه و اسرتعاره
مكنیه که ا بهام بیشتری دارد ،همچنان بسامد زیادی دارد؛ لذا باید گفت زبران اسرتعاری
قیصر رو به انسجام و پختگی دارد و از استعارهپردازیهرای بریمرورد و ضرعیف پرهیرز
می کند .مروری بر کلیت اشعار او با توجه به عنصر استعاره گویای اهمیت اسرتعاره در
زبان و بیان قیصر است:
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گونهای به کار می گیرد که کاربرد استعاری آنها را نشان دهد .در استعاره مفهومی «مرگ،
رفتن است» ،واژه «رفتن» که مصدر است به عنوان یكی از تناظرهای این استعاره به کار
میرود .در شعر قیصر نیز مصدرها نقش عمدهای در این رابطه دارد:
خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت /تا دل روشن نیلوفری اش پاك
بماند (امینپور .)901 : 9333 ،رسیدن در این مصراع مستعارمنه است برای کمال و موفقیت
که گزاره شناختی آن چنین است« :کمال ،رسیدن است  موفقیت ،رسیدن است»؛
مانند استعاره عام علی به کمال رسیده است .علی به هدفش رسید (موفرق شرد) .البتره
مصدر رسیدن در این مصراع با همه زیباییهایی که دارد ،لطرف و جلروه ویرژهای یافتره
است .رسیدن در اینجا با توجه به مفهوم شناختی آن ایهام دارد .9 :پختگری و کمرال .0
رسیدن و پایان راه (در مقابل ماندن و توقف در قافیه بیت) .این تضاد نیز خود یكری از
زیباییهای بیت است .همین نگاشت استعاری را در جایی دیگر از شعر او به این شركل
میبینیم:
ر گذشتن از چهل
رسیدن به کمال
ر چه فكر کال کودکانهای!
زهی خیال خام !
تمام! (همان)921 :
مصدر گذشتن نیز نمونه ای دیگر از این بحث است .گذشتن استعاره زمان را مفهوم
سازی می کند .زمان ایستا است و شخص متحرك ،چهل سالگی شاعر ایسرتاده اسرت و
او از آن می گذرد .گذشتن و رسیدن دو مصدری است که هر چند از نظرر شرناختی دو
مفهوم را ساخته اند در این شعر به عنوان دو واژه هم سنخ و متناسب سبب زیبایی شعر
شده اند .گذشتن و رسیدن متوالی است؛ هم چنانكه خامی و کالی و کمال .استعارههرای
مفهومی در کالم قیصر بویژه زمانی جلوه بیشتری از ادبیت مییابد کره در شرعر نقشری
فعال دارد؛ چنانكه در این شعر کوتاه دو واژه گذشتن و رسیدن آن چنان در تار و پرود
شعر تنیده  ،و با سایر اجزای آن پیوند یافته است که به هیچ روی قابل تفكیرك نیسرت.
ارتباط عمیقی که میان عناصر این شعر دیده مری شرود اعجرابآورسرت؛ ارتبراط میران
«گذشتن و رسیدن»« ،گذشتن از چهل» برابر است با «رسیدن به کمال» چهل عدد کمال
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است ،دو واژه «کال» و «خام» مترادف ،و متضاد «کمال» و «رسیدن» است .از سوی دیگر
کمال (رسیدن) و کال جناس دارد و بین واژه های کال ،خام و کودکانه تناسرب برقررار
شده است« .فكر کال» و «خیال خام» دو ترکیب همتراز است ، .از نظر مفهوم و از نظرر
ظاهر ،هر دو ترکیب از نظر حروف و آهنگ خاص است .این همه ارتباطهای گوناگون
و تكرارهای مختلف در این شعر موجب میشود ذهرن خواننرده ناخودآگراه ،مفراهیمی
چون «رسیدن» (کمال) و خامی (کالی) را دریابرد و تكررار کنرد .در ایرن بیرت همرین
استعاره مفهومی تكرار میشود و این ارتباط میان «رسیدن» و «خامی» به نحوی روشرن،
بیان شده است:
دل در خیال رفتن و من فكر مانردن

او پخته راه است و من خام رسریدن
(همان)00 :

استعاره سطح عام «موفقیت (به انجرام رسراندن کراری) ،رسریدن اسرت» ،خرود از
استعاره مبنایی گرفته می شود که عبارت است از «زندگی سفر است»؛ در ایرن اسرتعاره
پایه تناظرهای زیادی هست که هر کدام بخشی از این راه (سفر) را نشان میدهد .آمدن،
ماندن ،رفتن ،رسیدن و در زبان خودکار نیز همین نگاشتها را میبینیم :بره دنیرا آمرد؛ از
دنیا رفت .این استعاره را در نموداری میتوان چنین ترسیم کرد :

آمدن

ماندن

رفتن = رسیدن (مرگ،
شهادت و )...

ايهام شناختي
در این میان برخی نگاشتها به علت ویژگیهای خاصری کره دارد -مرا نرام آن را «ایهرام
شناختی» نهاده ایم -با نگاشتهای مجاوری ارتباط برقررار مریکنرد و خرود مجموعره
جدیدی از تناظرهای هستی شناختی از استعاره مفهومی به دست میدهد؛ به عنوان مثال
در مصدر «رسیدن» ،که یكی از تناظرهای مربوط به «زندگی سفر است» بره نگاشرتهای
جدیدی می رسیم که با نگاشتهایی نظیر «کمال یافتن ،رسیدن است»« ،پختگری ،رسریدن
است»« ،خامی (کامی) ،نا رسیدن است» و  ...ارتباط پیدا می کند .همرین ویژگری سربب
می شود تا مجموعه جدیدی از نگاشتها به وجود آید که به صورت منشور و کهكشرانی
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زندگي ،سفر است.
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در یك منظومه واقع شود و یافتن ارتباط میان آنها گره از راز و رمزهرای هنرری کرالم
می گشاید .گاهی این منظور با ردیف واقع شدن این واژگان به دست میآید؛ مانند غزلی
با عنوان «هنگام رسیدن»:
ای آرزوی اولرررررین گرررررام رسررررریدن

برر جرادههرای بری سرر انجرام رسرریدن

کررار جهرران جررز بررر مرردار آرزو نیسررت

بررا ایررن همرره دلهررای ناکررام رسرریدن

کی میشود روشن بهرویت چشم من کی؟

وقررت گررل نرری بررود هنگررام رسرریدن؟

دل در خیررال رفررتن و مررن فكررر مانرردن

او پخته راه اسرت و مرن خرام رسریدن

بررر خررامیام نررام تمررامی مرریگررذارم

بررر رخرروت درمانرردگی نررام رسرریدن

هر چره دویردم جراده از مرن پیشرتر برود

پیچیررده در راه اسررت ابهررام رسرریدن

از آن کبوترهررای برری پررروا کرره رفتنررد

یك مشت پر جا مانده برر برام رسریدن

ای کررال دور از دسررترس  ،ای شررعر تررازه

مرریچینمررت امررا برره هنگررام رسرریدن
(همان)
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ردیف واقع شدن مصدر «رسیدن» در ایرن غرزل از چنرد جهرت برر زیبرایی شرعر
میافزاید :اول اینكه از نظر شناختی «رسیدن» در این شعر چند نگاشت مختلف را شامل
می شود که هر چند نگاشت خود زیر مجموعهای از نگاشرت عمرومی و پایره «زنردگی
سفر است» ،هست .9 .دستیابی به هدف ،رسیدن اسرت .0 .طری کرردن مسریر ،رسریدن
است . 3 .موفقیت و به دست آوردن آرزو ،رسیدن اسرت و . ...از دیردگاهی دیگرر نیرز
ردیف واقع شدن آن موجب تداعی معنایی بررای مفهروم رسریدن در سرطوح مختلرف
است .رسیدن در این غزل عالوه بر ن قشهای یاد شده همچون عِقد واسطی در انتهای هر
بیت ،دو ارتباط عمودی و افقی در کل شعر و بین اجزای هر بیت برقررار کررده کره از
جنبه ایهام شناختی قوام و استحكام بی نظیری به ظاهر و محتوای شعر بخشیده اسرت؛
لذا مصدر «رسیدن» به دو مفهوم «دستیابی به هدف ،رسیدن است» و «پختگی و کمرال،
رسیدن است» قابل دریافت است .در استعاره نخست-دستیابی به هدف رسیدن است،-
واژه های دیگری در کار است و در واقع تناظرهایی هست که با رسیدن تناسب مفهومی
دارد که ما آن را «ایهام شناختی» نامیدیم .ایهام شناختی همان ارتباط مفهرومی شرناختی
است که میان واژگان یك یا چند نگاشت از یك مجموعه برقررار مریشرود؛ واژههرایی
همچون راه ،جاده ،گام ،رفتن ،ماندن ،دویدن و  . ...در استعاره دوم واژگران متناسرب و

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي

مجاور شامل « آرزو ،ناکامی ،پخته ،خام ،کال ،چیدن و  »...است .گاهی نیز هرر دو ایرن
مفاهیم به گونه ای در هم تنیده در یك مصراع یا بیت به کرار مریرود و ایجراد مفراهیم
تازهای میکند که دریافتن استعاره های هر کدام و ارتباط جادویی میان آنها شگفتیسراز
است؛ مانند بیت دل در خیال رفتن و من فكر مانردن /او پختره راه اسرت و مرن خرام
رسیدن.
نمودار ارتباط استعارههاي مفهومي (نمودار كهکشهاني)
زندگی سفر است.
دستيابي به هدف رسيدن است.
تولد ،آمدن است.

پختگيوكمالرسيدن است.
مرگ ،رفتن است.

خامي(بيتجربگي)نرسيدن است.

كار و زندگي ،ماندن است.

رفتن  ،رسيدن است.
«تصویر آفرینی» به کمك استعاره های شناختی یكی دیگر از خالقیتهای شراعرانه قیصرر
در حوزه معنی شناسی شناختی است که در این شگرد ،شاعر استعارههای سطح عرام و
خودکار زبان را به سطح ادبی و بالغی نزدیك میسرازد .شراعر مریدانرد کره در زبران
خودکار نیز وقتی می خواهد از مردن کسی خبر بدهد؛ میگوید فالنی هم رفت ،ولی در
زبان ادبی و شعری خود سعی می کند این جمله عامیانه را برجسته سرازی کنرد .شراعر
خال با ترفندهایی نظیر ایجاد تناسب و ایهرام و تصرویر آفرینری و  ...ایرن عبرارات را
گسترش میدهد و ادبی می کند .استعاره سطح عام «مررگ ،رفرتن اسرت» یرا «زنردگی،
ماندن است» در شعر امینپور به شیوههای گوناگون ادبی سازی و به شكلی بدیع عرضه
شده است:
من با دهان مرثیه میخوانم
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طبیعتاً میان واژگان و مفاهیم مربوط به هر نگاشت با سایر نگاشتها تبادل و تناسرب
برقرار خواهد شد و هر نگاشت ممكن است یك یا چند نگاشت دیگر را پوشش دهرد
و با آن همسانی ایجاد کند.

ای کاش عاشقان تو میماندند !
و اسبهایشان را
ر آن گونه با شتاب ر
در امتداد جاده نمیراندند
(همان.)333 :
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تفكر غالب بر این بند از شعر قیصر همان سه مورد استعاره شناختی است کره ذکرر
شد .البته همه اینها به صورت کهكشان و طیف وار در استعاره با عنروان «زنردگی سرفر
است»  ،مفهوم سازی شده در این بند از شعر قیصر در اسرتعاره «مررگ رفرتن اسرت» و
«زندگی ماندن است»  ،قابل فهم و دریافت است .شاعر به هیچ وجه به طور مسرتقیم از
رفتن و ماندن با مفاهیم شرناختی آن اشراره نمری کنرد و خواننرده همچنران در ایهرامی
لذتبخش می ماند .چند قرینه در شعر هست که ذهن ما را به معنای واقعی شعر نزدیرك
می کند؛ مرثیه خواندن در سطر نخست و در سطر پایانی شاعر با بهرهگیرری زیرکانره از
واژه «در امتداد» ،مفهوم «زندگی سفر است» را هنری جلوه داده است؛ یعنی واژه امتداد
در مقابل «ماندن» نشان از این دارد که عدهای ماندهاند و زندگی میکنند و از آن مقطرع
به بعد و در «امتداد این جاده»  ،که در مه و غبار پوشیده است ،رفتن و راندن یعنی مردن
است که خود تداعیکننده «زندگی ،سفر است» و این سفر در جاده رخ میدهد و جاده
هم ابتدا ،میانه و پایانی دارد .تولد ابتدای راه ،زندگی و زیستن میانه راه و رفتن و مردن
پایانه و انتهای راه است .کسی که از ماندن و میانه عبور میکند ،طبیعتاً به سمت پایان و
مرگ «میرود» و رفتن از میانه به معنی «گذشتن» است .در بند دیگری از این شعر براز
هم دو استعاره مفهومی درهم تنیده شده و مفاهیم بكرری در کنرار هنرر شراعر سراخته
است:
من /در سوگ خویش مرثیه میخوانم /ای کاش /آن گونه عاشقانه نمیخواندند! /آن گونه
آسمانی /که بالهای مرتعش ما را /دنبال بال خویش کشاندند /اما /با حسرت رسریدن /در
بالهای کال /ما را به سوگِ خویش نشاندند (همان).

شاعر با دیدن «رفتن» عاشقان ،که همواره او را صدا میزنند و وسوسه مریکننرد از
«ماندن» خویش در رنج و عذاب است؛ با وجود این نمیتواند به آنها «برسرد» .در ایرن
بند باز هم ارتباط و امتزاج شگفتِ میان رفتن ،ماندن و رسیدن برقررار و تأمرل برانگیرز
است .شاعر در ترسیم راه زندگی ،که از آمدن ،ماندن و رفتن تشكیل میشرود ،همرواره

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي

این بوی غربت است /که می آید /بوی برادران غریبم /شاید /بوی غریرب پیرهنری
تازه در باد /نه ! /این بوی زخم گرگ نباید باشد /مرن بروی بری پنراهی را /از دور
می شناسم /بوی پلنگ زخمی را /در متن مهِ گرفته جنگل /بوی طنین شریهه اسربان
را /در صخره های ساکت کوهستان /بوی کتان سوخته را /در مشرام مراه /بروی پرر
کبود کبوتر را /در چاه /این باد بیقراری /وقتی که می وزد /دلهای سر نهاده ما /بوی
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مرحله دیگری را در نظر دارد و آن «رسیدن» اسرت« .رسریدن» مرحلره ای اسرت از راه
زندگی که در نگاه قیصر غالباً هم سنگ «رفتن» قررار مری گیررد و آن گراه کره «رفرتن»
حاصل نمی شود ،سعی در «رسیدن» ارزشی کم از «رفتن» ندارد .اگر به مبرانی فكرری و
فلسفی شعر قیصر توجه کنیم ،در مییابیم او از نسل شاعرانی است که با جنگ ،جهاد و
شهادت بالیده است و آرزوی شب و روزشان پیوستن به عاشقانی است که جان برکف
به دیدار معشو شتافتند و لذا بهتر در خواهیم یافت «رفتن» در ذهن و کالم قیصر یكی
از مفاهیم ارزشی و بنیادی است .رفتن در کالم او همان رسیدن و وصال اسرت .اکنرون
شاعر شاهد رفتن یاران و دوستان قافله خویش است و سوگوار غربت و ماندن خود و
در این میان گاهی برای خویش مرثیه میخواند و به درد میگرید .با این تفاسیر استعاره
مفهومی دیگری در کالم شاعر یافت میشود که «ماندن ،غربت است» و «دنیا ،غربتكرده
است» ،می باشد .این استعاره نو ،که تا حدودی از سطح زبان خودکرار فراترر اسرت در
زبان خودکار با عباراتی همچون «خدایا مررا تنهرا مگرذار» ،قابرل سرنجه اسرت؛ همران
استعاره ای که در لسان قرآن با عبارت دعایی «رب التذرنی فردا» (قرآن ،انبیاء )31 ،متجلی
شده است .در این استعاره ،زیر ساخت مفهومیای هست که نشان میدهد آدمی با اینكه
با افراد زیادی در اجتماع در ارتباط است ،باز هم احساس تنهایی و غربت میکنرد و از
خدا می خواهد که همواره در کنارش باشد و هیچ گاه او را تنهرا نگرذارد .شراهد مثرال
استعاره مفهومی ذیل از زبان روزمره گویای این است« :توی این دنیا تنهای تنها ماندهام»
و «من تو این دنیا هیچ کرس را نردارم» و  ...ایرن عبرارات زیرسراختی دارد کره همران
استعاره شناختی با نگاشت متعارفِ «ماندن ،غربت است» را تداعی مریکنرد .اگرر ایرن
استعاره را با آن مبانی ،نگاشت ها و تناظرها که بر شرمردیم ،بپرذیریم ،گرره از راز برخری
اشعار قیصر نیز گشوده می شود و هر یك تعرابیر جدیردی مرییابرد؛ ماننرد شرعر «براد
بیقراری»:

بهانههای قدیمی /می گیرد  /و زخمهای کهنه ما باز در انتظار حادثهای تازه /خمیازه
میکشند  /انگار بوی رفتن میآید (امینپور.)335-334 :9333 ،
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«باد بیقراری» یكی از شعرهای قیصر است که در آن استعاره «رفتن ،رسیدن است» و
«ماندن ،غربت است» ،قابل خوانش و فهم است .شاعر بوی غربت و تنهایی را از بوهای
دیگر می شناسد .او می داند که بوی غربت چیست .او فریب برادران غیور را نمیخرورد
و پیراهن برادران غریبش را از زخم گرگ میشناسد و بوی غربت را میداند؛ بوی بری
پناهی را می شناسد  .غربت ،بی پناهی است ،بوی بی پناهی و غربت و بویی شبیه پلنگ
زخمی در جنگل مِه گرفته است ،شبیه بوی طنین شیهه اسرب در صرخرههرای سراکت
کوهستان و شبیه بوی کتان سوخته در مشام ماه و بوی پر کبود کبروتر در چراه .شراعر
می داند که این بو شبیه بوی رفتن است؛ چون از بوی آن پلنگ زخمی و اسب غریب و
آن کتان و آن پر کبوتر دیگر میداند که وقتی این بو میآید و ایرن براد مریوزد ،وقرت
رفتن است؛ اینها همه یعنی انتظار رسیدن ،درماندن ،امید به رسیدن هست؛ انگرار بروی
رفتن می آید .با این توجه نگاه عمیق به مجموعه اشعار قیصر با توجه به مفهوم اسرتعاره
شناختی نشان می دهد یكی از عناصر و موضوعات مهم اشعار او بر مبنای نظام ادراکری
شاعر ،استعاره «رفتن رسیدن است»  ،است .یكی دیگر از اشعار او ،کره بره نروعی مهرر
تأییدی بر این ادعا است ،شعری است که عنوانش در واقع نگاشتی مفهومی است که در
این جستار به دنبال کشف شواهد بیشتر و الجرم اثبات آن بودیم .شعر «رفرتن ،رسریدن
است» در دیوان اشعا رش نماینده این نوع از اندیشه و ادراك شاعر است:
موجیم و وصل ما از خود بریدن است

ساحل بهانهایست ،رفتن ،رسیدن است...

بی درد و بیغم است ،چیدن رسیده را

خرامیم و درد مرا از کررال چیردن اسررت
(همان)350-343 :

شهادت ،رسيدن است.
یكی از مبانی اصلی تفكر قیصر و بنمایه بسیاری از اشعار و سرودههای او همین است؛
آنان که از این خاکدان غم پر کشیده و رفته اند در واقع به هدف رسیدهانرد و آنران کره
مانده اند ،سرخورده و درماندهاند و باید برای «رفتن» و «رسیدن» کاری کنند .ایرن تفكرر
در آثار نخستین او بیشتر نمایان است و هر چه رو به واپسین آثار او میرسیم ،بسامد و
شكل بیان آن دگرگون می شود .در نخستینه های قیصرر ،کره همزمران برا شرور و حرال
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جوانی و مصادف با جنگ و ایثار و شهادت است ،استعاره غالب و پر رنگ به قرار زیر
است:
استعاره مرگ (شهادت) ،رفتن است هدف (شهادت) رسیدن است رفرتن،
رسیدن است هدف،شهادت است.
بنابراین در جای جای اشعار او بویژه در «تنفس صبح» این استعارهها فراوان است و
بسامد واژگانی همچون رفتن ،رسیدن ،پرواز و  ...زیاد است ولی به واپسرین دفترهرای
شعر او که می رسیم ،این تفكر آرام آرام تعدیل مییابد و برخی از این نگاشتها یا حذف
می شود یا تغییر مفهوم می دهد و یا گزاره های دیگری جایگزین آنها میشرود .او وقتری
می بیند پس از «رفتن» و «رسیدن» یاران همراهانش ،چیزی تغییر نمیکند و کسی از این
رفتن ها به فكر رسیدن و رفتن نیست و این تنها دغدغه اوست ،آرام آرام زبران گالیره
می گشاید و رفتن و رسیدن برای او و امثال او افسانه می شود که تنها باید در خیال و در
افسون آن غر شد .زمانی رفتن هدف او و رسیدن آرزویش بود؛ اما حال ،غم زمانره و
رنج زندگی (ماندن) فكر اوست و برای او مرردن (مررگ) هردف و رسریدن اسرت نره
شهادت و پرواز .در نخستینهها شور و امید موج میزند؛ بر خویش میتازد و برر عقرل
نِشتر میزند:
یاران سفر عشق به پایران بردنرد

تو مرد نه ای ،هنرررررروز در آغازی
(همان)235 :

و یا این بیت از یك غزل:
برگها می رونرد شراد ولری

زخمها روی شاخه میماننرد
(همان)223 :

برگها (شرهدا) مریرونرد (رفرتن) و زخمهرا (زنردگان ،مانردگان) مریماننرد
(ماندن ،زندگی).
قیصر در غزلی با عنوان «مرز بودن» به آشكارا تنفر و شرمندگی خرود را از برودن و
زندگی کردن اعالم می کند؛ غزلی که برای اثبات این نظریه در شعر قیصر کافی است:
هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است کو مرز تازهای که فراتر ز بودن است؟
پروانررهوار بررال و پرررر گررر گرفتررره ام

پروانرره عبررور مررن از مرررز بررودن اسررت

کو عمر خضر رو طلب مرگ سررخ کرن

کاین شیوه ،جاودانهترین طرز بودن است
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ای عقل که وامانده صردها رازی

تا چند به چون و چند می پردازی؟
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خاموش می شویم و فراموش مری شرویم

ما را دگر نه وسوسه در سَر زبودن اسرت

هان ای گیاه هررزه کره برا اللره همردمی

99

رو خارباش خار به از هرزه بودن است

(همان)315 :

این نمونهها برگرفته از دفتر «تنفس صبح» است که بین سالهای  50ترا  43سرروده
شده است .این امر هم چنین در دفترهای بعد نیز بارها تكرار شده است .ایرن اسرتعاره
مفهومی محوری در بسیاری از اشعار قیصر کانونی شده که نمونههرای ذیرل از اشرعار
قیصر گویای این است« :غزل رفتن ،رسیدن است» (آینههای ناگهان« ،)350 :خوشا رفتن از

خود ،رسیدن به خویش سفر در خیابانی از آینه» (همان« ،)352:باد بیقراری» (همان،)335 :
«در سوگ خویش» (همان « ،)303 :ما را به حال خود بگذارید و بگذرید /از خیل رفتگران
بشمارید و بگذرید» (همان« ،)390:کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است /ترویی کره در
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سفر عشق خط پایانی» (همان« ،)322 :جنگل خاطره» با ردیف «نشستیم» در مقابل (رفتن)
(همان« ،)320 :حرفهای ما هنوز ناتمام /تا نگاه می کنی  /وقت رفتن اسرت» (همران،)009 :
« ای مسافر غریب در دیار خویشتن /با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر //دست خسته
مرا مثل کودکی بگیر /با خودت مرا ببر ،خستهام از این کویر!» (همان« )329چشم ترا براز
کنم فرصت دیدار گذشت /همه طول سفر یك چمردان بسرتن برود» (گلهرا همره)001 :...
« طوفان رسید و برگ و بررم را بره براد داد /پریش از رسریدن دل کرالی کره داشرتم» (
همان« ،)000:تا حادثه سرخ رسیدن» (همان« ،)091:ای دل همه رفتنرد و ترو تنهرا مانردی/
کارت همه ناله بود و بارت همه آه //کوتاه کنم قصه که این راه دراز /از چراه بره چالره
بود و از چاله به چاه» (همان « ،)093:برای رسیدن چه راهی بریدم /در آغاز رفتن به پایان
رسیدم» (همان« ،)022:فال نیك» (همان« ،)911:رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند //...

دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد /مرا ببر به زمرین و زمانرهای دگرر» (همران،)913:
«خسته ام از آرزوها آرزوهای شعاری /شو پرواز مجازی ،بالهای استعاری» (همان،)930:
«سر سمت رسیدن» (همان « ،)901:شب در رسید و قصه ما هم به سر رسید /کو خانرهای
برای رسیدن ،کال کو؟» (همان« ،)903 :صبح خون می ریخت از پرهای بالش چرون کره
شب /آخرین تصویر پرواز تو را دیدم به خواب» (همان« ،)900 :خیال کمال» (همان،)921 :
«اما همیشه» (همان« )920:غزل هنگام رسیدن» (دستور زبان عشق« ،)00 :یك عمر دویدیم
و لب چشمه ر سیدیم /این هروله سعی و صفا را نفروشید» (همران« ،)40 :از رفتنت دهان

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي
همه باز  /...انگار گفته بودند /:پرواز!  /پر و از!» (همان« ،)03:آهنرگ نراگریز» (همران،)00:
«سفر ایستگاه» (همان.)0:

پينوشت
 .9طبق این نظریه« ،استعاره دو پدیده را با یكدیگر مقایسه میکند که یكی از آنهرا بره وسریله واژه یرا
عبارتی که در معنای صریح به کار رفته است بیان می شود و دیگری از طریق واژه یا عبارتی کره بره
صورت استعاری به کار رفته است (فیاضری 31 :9330 :و )33؛ بره عنروان نمونره جملره «مرر برا
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نتيجهگيري
نگاهی به اشعار قیصر نشان می دهد؛ به رغم پژوهشهای متعردد دربراره اشرعار او –کره
آخرین آنها چاپ مجموعه مقاالت برتر با عنوان «یادمان قیصرر» اسرت -اسرتعارههرای
مفهومی اشعار او با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون چندان مورد تأمل و تحلیرل واقرع
نشده است .بنابراین با تفكر و بررسی در مجموعه آثار امین پوربه این اصل کلی دسرت
می یابیم که جریان زندگی و مراحل گوناگون آن در ذهن و زبان او به مثابه سفر ترسیم
شده و او به خوبی و روشنی این مراحل را (تولد ،زندگی ،مرگ) بر مبنرایی شرناختی و
به شكلی ادبی به تصویر کشیده است .این تصراویر شراعرانه از ایرن اسرتعاره مفهرومی
بخش عمده ای از تصاویر و استعاره های شعر قیصر را شكل میدهد که در سراسر آثار
او با بسامدهای متفاوت قابل بررسی و مشاهده است .در واقع استعاره مفهومی «زندگی،
سفر است»  ،چنان ناخودآگاه در ذهن و ضمیر شاعر نقش بسرته اسرت کره او هرر جرا
میخواهد از این استعاره سخن گوید ،آن مفاهیم را بر مبنای ایرن اسرتعاره بره تصرویر
می کشد .البته خالقیتها و ابتكارهای خاص قیصر در این زمینره ،حسرن کرار او را صرد
چندان کرده است.
در کالم او استعاره مفهومی «رفتن» ،که یكی از نگاشتهای فرعی «زندگی سفر است»
به شمار میرود به شیوهها ی مختلفی به تصویر کشیده شده است .او توانسرته اسرت برا
بهره گیری از ظرفیتهای ادبی و زبانی خویش این استعاره را از سطح مفهوم شرناختی و
زبانی به استعاره ای بدیع و کامالً ادبی ارتقا بخشد و حتی در کنار آن مفاهیم دیگرری را
نیز بیافریند که همگی از چنین ویژگی برخوردار است.
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ملكوتم» صورت خالصه شده جمله «من مانند مر با ملكوت هستم» است .به همین دلیل از نظریه
قیاس گاه با عنوان «نظریه تشبیه» نیز یاد میشود (همان).
2.Tenor
3.Vehicle
4.The cotemporary theory of metaphor
5.George Lakkoff
6.Mark Johnson
 .0لیكاف در مقاله نظریه معاصر استعاره میگوید « :نظریه معاصر مبنی بر اینكه استعاره در اصرل جنبره
مفهومی و متعارف دارد و بخشی از نظام مفهومی اندیشه و زبان را تشكیل میدهد ،باز میگرردد بره
مقاله مایكل ردی ( )9110تحت عنوان «استعاره مجرا» که اکنون استعارهای کالسیك اسرت .ردی برا
عرضه یك مثال موردی بسیار مهم نشان داد که جایگاه استعاره اندیشه اسرت و نره زبران و اسرتعاره
بخشی مهم و جدایی ناپذیر از شیوه متعارف و معمول مفهروم سرازی جهران توسرط ماسرت و رفترار
روزمره ما بازتاب درك استعاره ما از تجربه است» (لیكاف  .) 933:9312،ردی اظهار میکند که شیوه
بیان ما درباره جهان (زبان ما درباره زبان) کمابیش بر اساس استعاره پیچیردهای کره در زیرر مریآیرد
سازمان یافته است :تصورات (مفاهیم) اشیا است .اصطالحات زبانی ،ظرف اسرت .ارتبراط فرسرتادن
است .شخصی که سخن می گوید ،تصورات (اشیا) را درون واژگان (ظرفها) جای میدهد و آن را (از
طریق مجرایی) برای حاصلی می فرستد که آن واژگان یا ظرفها را از درون تصورات یرا اشریا بیررون
میآورد (لیكاف .)5 :9339
 . 3اصطالح معنی شناختی نخستین بار از سوی لیكاف مطرح شد و نگرشی را مطرح کرد که بسیاری از
معنی شناسان را مجذوب خود ساخت .بر اس اس این نگرش ،دانش زیبایی مستقل از اندیشرمندان و
شناخت نیست .این دیدگاه در مقابل آرای فیلسوفانی چون فودور و زبانشناسانی نظیر چامسكی قرار
می گیرد .اینان بر خالف افرادی چون فودور و چامسكی ،رفتار زبانی را بخشی از تعدادهای شناختی
انسان می دانند؛ استعدادهایی که ب رای آدمی امكان یرادگیری ،اسرتدالل و تحلیرل را فرراهم مریآورد.
بنابراین شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این دسته از زبانشناسان بره آن معتقدنرد در ایرن
عبارت نهفته است که«دانش زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است» (صفوی 342 :9330،و .)343
 .1ازجمله این پژوهشها میتوان به این آثار اشاره کرد« :زبانشناسی و استعاره» از ارسالن گلفام و فاطمه
یوسفی راد 9339 ،در تازه های علوم شناختی ترجمه مقاله لیكاف با عنوان « نظریه معاصر استعاره» از
فرزان سجودی 9330 :در کتاب استعاره و مقاله « نظریه مفهومی استعاره از دیدگاه لیكاف و جانسون
از زهره هاشمی 9331 ،در ادب پژوهش و هم چنین پایان نامهایی همچون «استعاره در زبان فارسی»
از پانتهآ مشعشعی 9332 ،در دانشگاه عالمه طباطبایی «اسرتعاره در ادبیرات فارسری از دیردگاه زبران
شناسی شناختی» از نیره صدری ،9335 ،در دانشگاه عالمه طباطبایی و «اسرتعاره در زبران فارسری از
دیدگاه معنی شناسی شرناختی» از فاطمره یوسرفی راد 9330 ،در دانشرگاه تربیرت مردرس و کتراب
«استعاره و شناخت» از حبیب ا ...قاسم زاده 9303 ،نشر فرهنگان و. ...
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 . 92مهمترین رکنی که در مورد ساختار استعاره وجود دارد ،نگاشت است .ایرن واژه در ایرن مرتن بره
همان معنایی که در علم ریاضیات دارد به کار می رود؛ با این تفاوت که در نظریره معاصرر نگاشرت
شامل برخی از مفاهیم است که از حوزه مبدأ به حوزه مقصد منتقل میشود .در مورد فرایند نگاشت،
یو ( )93: 9133به دو نكته اشاره می کند :نخست اینكه این انتقال یكطرفه است؛ یعنی حوزه مبدأ بره
سمت حوزه مقصد منتقل شود .آنچه در این واگذاریها به حوزه مقصد منتقل میشود ،تحت عنوان دو
مقوله کلی دسته بندی می شود که عبارت است از مطابقه هستی شناسرانه یعنری نگاشرت واحردی از
حوزه مبدأ به واحد متناظرش در حوزه مقصد و مطابقه معرفت شناسانه ،یعنی نگاشت دانش حروزه
مبدأ به حوزه مقصد (حسن دخت فیروز 20 :9333 ،و .)24
 . 99دگر این دل سر ماندن ندارد /هوای در قفس خواندن ندارد //چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت /کره
دیگر بار ،سوزاندن ندارد یا دو بیتی معروف او که حال و هوایی از این دست دارد :بیا ای دل از اینجا
پر بگیریم /ره کاشانه د یگر بگیریم //بیا گم کرده دیرین خود را /سرا از الله پر پرر بگیرریم یرا ایرن
رباعی که شو و عطش او را برای رسیدن به هدف بخروبی مرینمایرد :پیراهنری از شرتاب خرواهم
پوشید /دیدار تو را به شو خواهم کوشید //گر آتش صد هزار دوزخ باشی /ای مرگ ،تو را چو آب
خواهم نوشید.
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