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بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار
(با تکیه بر استعارۀ «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)
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چکیده
استعارۀ مفهومی یکی از روشهای مناسب برای شناخت و بیان تجربۀ عاطفی و انتزاعی عشق است .شاعران ،برای درک
حاالت معشوق ،از طریق گسترش و برجستهسازی ،از اصطالحات حوزۀ شکار مانند ابزار و ادوات ،ترفندهای شکار ،مکان و
ویژگیهای شخصیتی مربوط به شکارچی و غیره ،برای بهوجود آمدن این نگاشت سود جستهاند و برای دستیابی به این
مفهومسازی از ابزارهای شناختی چون :استعارۀ مفهومی تصویری ،انسانانگاری و مجاز مفهومی استفاده کردهاند .این تحقیق
به دنبال آن است که نشان دهد اوالً چطور از دل مفاهیم متعدّد در کالن استعارۀ «عشق شکار است» مفهوم میدان شکار،
توانسته به تنهایی در محیط و اعضای چهرۀ معشوق مکانمندی شود و پاسخگوی دیگر ملزومات شکار گردد؟ ثانیاً چگونه
برای آشکار ساختن اطوار و احساسات معشوق ،از استعارات بدنیِ چهرۀ معشوق در بهوجود آمدن کالن استعارۀ دیگری به نام
«چهرۀ معشوق میدان شکار است» کمک گرفته شده است؟ نتایج بهدست آمده از این مقاله نشان میدهد چهرۀ معشوق
همانند میدانی جنگی در نظر گرفته شده است ،یعنی با مژههایش تیر میزند ،از ابرویش کمان درست میکند ،با گیسویش
کمند میاندازد ،در زنخدانش چاه میکند تا عاشق را گرفتار یا «کشتۀ» خود کند .نتایج بهدست آمده از خوانش ابیات تحقیق،
بسط و گسترش کالن استعارۀ «عشق شکار است» را با استفاده از ابزارهای شناختی تأیید و اثبات میکند و همچنین ارتباط
نگاشتهای این تحقیق «چهرۀ معشوق میدان شکار است» و «معشوق شکارچی است» را با نگاشتهای «عشق انسان است»
و «عشق سلطان است» محکم میکند.
کلیدواژهها :استعارۀ مفهومی ،عشق ،شکار ،بدنمندی استعارات ،گسترش استعاری ،جسمانیت.
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بسط مفاهیم استعاری ...

 -1مقدمه
استعاره که روزگاری یکی از ابزارهای ادبی بود و اغلب برای پیرایهبندی کالم محسوب میشد و در حوزۀ ادبیات به آن
میپرداختند ،امروزه به برکت مطالعات جدید در حوزۀ علوم شناختی به یکی از موضوعات پربسامد این حوزۀ تبدیل شده و در
زبانشناختی شناختی نیز از استعاره مفهومی بسیار سخن رفته است« .استعاره مفهومی »1که بیشتر با نام لیکاف 2و جانسون3
( ،)1891در تحقیق ماندگارشان تحت عنوان «استعاره هایی که با آن زنگی میکنیم» گره خورده ،بعد از قرن نوزدهم در علوم
شناختی ،در حد یک انقالب تأثیرگذار بود .براساس این نظریه که به «دیدگاه زبانشناسی شناختی استعاره» معروف است
(کووچش ،)12 :1381 ،4محققین در تمام زبانها دنبال کشف این حقایق هستند تا بدانند چطور زبان آنها از یک حوزۀ مادی،
قرض گرفته و مفاهیم حوزۀ غیرمادی را بیان میکند .این دغدغه گاه باعث پاسخگویی به سؤاالت جهانشمول 5شده است،
گاه به سؤاالت استعارههای محلی و بومی پاسخ داده است .بهعنوان مثال ،عدهای در تمام جهان ،عقبماندگی و پسرفت را با
استفاده از مکان نشان میدهند و عدهای هم مفاهیم حوزههای ذهنی همچون عرفان را با استفاده از حوزههای مادی و فیزیکی
مثل سفر و راه بیان میکنند.
استعاره در زبان عادی انسانها بدون هیچ دخالتی جریان دارد و غیر اختیاریست و ذهن برای بیان مفاهیم پیچیدۀ و دشوارش
که به خودی خود قابلیت بازگویی آن هم بدون استفاده از تجربیات و اطالعات عینی و ملموس بشری را ندارند؛ از زبان بهعنوان
ابزار مدد میجوید .استعاره شناختی دارای دو حوزۀ مفهومی است ،مفاهیم حوزه مبدأ (تجربههای عینی) برای شناخت دقیق
مفاهیم انتزاعی (غیر عینی) که در حوزۀ مقصد قرار دارند به کمک آمده تا شناختی بهتر صورت بگیرد .بهعنوان مثال در نگاشت
«زندگی سفر است» ما جمالتی نظیر« :او در زندگی بارها بر سر دوراهی قرار گرفت» را برای بیان تردیدهای انسان در زمان
تصمیمگیریهای دشوار به ناچار از واژه دوراهی استفاده کردیم .و یا ما از این جملۀ استعاری بارها در زندگی خود استفاده کرده
ایم که «من اندر خم یک کوچهام» .این عبارت به سادگی و شیوایی منظور ما از وضعیت و میزان پیشرفتمان در زندگی را به
دیگران منتقل میکند و «این غافلۀ عمر عجب میگذرد» .و  ...نیز از دیگر عبارات مورد استفاده دربارۀ زندگی سفر است.
لیکاف نفوذ استعارهها را نه فقط در سطح زبان بلکه حتی عمق آن را در تفکّر و حرکات بدنی میداند و بیان میدارد که
استعارهها ضمن توسعه و فربهی زبان ،به خلق معانی جدید نیز میپردازند .در فرآیند استعاره واژهها و اصطالحات به خاطر ویژگی
انگیزشی که دارند شنونده را به جستجو وادار میسازند تا به دنبال استعارههای نو و تازه باشند و از این طریق به هدف مورد نظر
خود دست یابند (زنگویی و همکاران .)98 :1398 ،فایدۀ استعاری بودن تفکرات این امکان را به ما میدهد تا مفاهیم انتزاعی
موجود در جهان را با عینیتی که به آن میبخشیم ،بهتر درک کنیم .بخش مهمی از زندگی احساسی هر شخص را عشق در
بر میگیرد که اصل و پایۀ شناختی عام و فراگیر آن در بین تمام افراد و مکانها یکسان است و به علت پیچیدگی و گستردگیاش
جز با استعاره امکان بازگویی ندارد .باید این نکته را قبول کرد که اختالفهای فرهنگی و اقلیمی ،تجارب و دانش و آگاهیهای
هر شخص در درک و دریافت او از هستی و پدیدههای پیرامونش تفاوتهایی ایجاد میکند و این تفاوتها موجب شکلگیری
1. Conceptual metaphor
2. lakoff
3. Johnson
4. Kövecses
5. Universal
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پایههای استعاری متفاوت و در نتیجه ساخت استعارههایی متفاوت میشود» (قوام و اسپرغم .)7-1 :1384 ،این استعارهها با تمام
ابعاد زندگی انسانها در ارتباط هستند و با پیدایش هر تغییری در هر کدام از ابعاد زندگی ،آنها نیز دگرگون میشوند.
اطوار و حاالت عاطفی که بین عاشق و معشوق ظهور مییابد ،نیاز به الگوهایی دارد تا عالوه بر درک حس ناتوانی عاشق،
قدرت شکار معشوق را نیز به خواننده القا کند .به همین دلیل برای ملموس کردن آن ،از الگوی شکار ،به منظور سازماندهی و
گسترش هر چه بیشتر مفهوم عشق استفاده شده و در این بین ،نباید استفاده از کالبد انسان برای بیان تجربههای انتزاعیش را
نادیده گرفت .زیرا بدن انسان بهعنوان رایجترین حوزۀ مبدأ برای ما کامالً شناخته شده است و در مسیر این فهم استعاری از
«اجزای مختلف بدن ،از جمله سر ،صورت ،پاها ،پشت ،قلب ،استخوانها ،شانهها و بقیه» استفاده میکنیم (کووچش:1381 ،
 .)41در این بین سر ،چهره و اجزای آن بهطور خاصی برجسته گردیده است .تالش مقالۀ حاضر بررسی چگونگی استفاده از
واژههای مربوط به سر و صورت در بهوجود آمدن استعارۀ «چهره معشوق میدان شکار است» و تعیین ابزارهای زبانی بهکار
رفته ،در این استعاره بدنی است .ناگفته پیداست که شکار ارتباط تنگاتنگی با پیکار و جنگ دارد و اعمال مشترکشان بسیار است.
اشعار بهکار برده شده در این تحقیق ،از دیوان سعدی ( )1311به تصحیح خلیل خطیب رهبر؛ و از دیوان حافظ ( )1398به
تصحیح جهانگیر منصور انتخاب شدهاند .این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته و سعی دارد تا نظریۀ استعارۀ
مفهومی را در حوزۀ ادبیات منظوم ،که با عوامل مختلفی آمیخته و به این نگاشت ختم شدهاست ،بررسی کند تا از این طریق با
ذهنیات شاعران آشنا گردد.
 -2پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ نقش بدن و اجزای آن در ساخت استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری ،پژوهشهای بسیاری انجام شده
است .لیکاف از اولین کسانی بود که به همراه جانسون در پژوهشهای خود به این امر اشاره کرد .آنها اساس «بدنمندی ذهن»
را در کتابهای «استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم» ( ،)1891و «فلسفۀ بدنمند» ( )1881مطرح کردند .مباحثی که بعدها
گسترش فراوانی یافت و دیگران نیز بدان پرداختند .کووچش نیز در پژوهشهایش به بدنمندی و جسمانیت اشارات فراوانی
دارد .ایشان در کتاب «استعاره مقدمه کابردی» ( ،)1381فصلی را به مدلهای شناختی ،استعاره و جسمانیت اختصاص داده و
در کتاب «استعاره در فرهنگ» ( )1384مباحثی در مورد «زبان و بدن» آورده است .قادری ( )1382در مقالهای با عنوان «تحلیل
شناختی پارهای از استعارههای مربوط به اندامهای دل در بوستان سعدی» پرداخته است .هدف اصلی این پژوهش ،معرفی
شگردهای ترکیب ،پرسش ،پیچیدهسازی ،گسترش ،و بررسی قابلیت کاربرد آنها در تحلیل شناختی پارهای از استعارههای شعری
مبتنی بر واژگان اندام بدنی دل در بوستان سعدی است .تحلیل دادهها نشان میدهد سعدی اغلب از استعارههای مفهومی
روزمره در شعرش استفاده کرده است .صباغی گراغانی و حیدریان شهری ( )1384در مقالۀ «بررسی زبانشناختی استعارههای
مربوط به اعضای بدن در سورۀ بقره (رویکرد شناختی)» به این نتیجه رسیدهاند که استعارههای مفهومی در سراسر گفتمان
سورۀ بقره حضور دارند و چنان به درک و بیان ما از پدیدهها سایه افکندهاند که تصور غیر آن بسیار دشوار است .هاشمی و قوام
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( )1382در مقالۀ «نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریۀ استعاره شناختی» ،به بررسی شبکههای استعاری و تحلیل نظریات
احمد غزّالی در کتاب سوانحالعشاق پرداخته و همچنین در مقاله «زنجیرههای استعاری «محبت» در تصوف (بررسی دیدگاه
صوفیه دربارۀ محبت از قرن دوم تا ششم هجری بر بنیاد نظریۀ استعارۀ مفهومی)» ( )1382به تفحص در دیدگاههای
هستیشناسانۀ صوفیه دربارۀ مفهوم محبت و چگونگی تبدیل آن به واژۀ عشق پرداختهاند و پس از طرح ،دو استعارۀ «خداوند
سلطان است» و «خداوند محبوب است» استعارههای مربوط به معشوق در عشق عرفانی را بررسی کردهاند .هاشمی در رسالهای
( )1382به بررسی استعارۀ عشق در سوانح العشاق احمد غزالی ،تمهیدات عینالقضات همدانی ،لوایح حمیدالدین ناگوری،
عبهرالعاشقین روزبهان بقلی و لمعات فخرالدین عراقی پرداخته و مجموع آنها را در کتابی به نام «عشق صوفیانه در آینه استعاره»
( )1384بیان کرده است.
در ادبیات منظوم نیز ،آیاد ،زرقانی و مهدوی در مقالهای )1382( ،به تحلیل اشعار مربوط به عشق از دیدگاه استعارههای
شناختی و دستهبندی استعارهها از سنایی تا موالنا با نام «تطور استعاره عشق از سنائی تا موالنا» پرداختهاند که افزون بر آن
مریم آیاد ( )1383در پایاننامهاش ،نیز به تحلیل استعارۀ شناختی مذکور اهتمام ورزیده است .قوام و اسپرغم ( )1384در مقالهای
با استفاده از استعارۀ شناختی به مطالعۀ ابیات عامیانه و شفاهی خراسان پرداخته و حاصل درک و برداشت مردم را که در حوزههای
مفهومی بروز یافته ،بازگو کرده و علت تفاوت معنایی عشق را فرهنگ ،اقلیم و ایدئولوژیهای مختلف بیان کردهاند .پورابراهیم،
روشن و عابدی ( )1381نیز به بررسی تطبیقی استعارههای مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره معاصر پرداختهاند و
تفاوتهای بین مفهومسازی زبان روزمره و شعر را در چهار ساز و کار شناختیِ «ترکیب ،گسترش ،پیچیدهسازی و پرسش»
بیان میکنند .اسپرهم و تصدیقی ( )1387با پژوهش در مقالۀ «استعارۀ شناختی در مثنوی موالنا» به بررسی و استخراج واژۀ
عشق بهعنوان اصلیترین کلید واژه در کتب عرفانی که بدون ابزارهای مفهومی قابلیت روشن و واضحی برای آن متصور
نیست ،پرداخته و نتایج بهدست آمده را در چهار گروه تقسیمبندی نموده و در پایان معشوق را قدرتمند و عاشق را نیازمند ،بیمار
و تحت نفوذ معشوق معرفی نمودهاند .سبزعلیپور و رستمی جوریابی ( )1387در مقالۀ «مفهومسازی استعاری و مبانی فرهنگی
آن در ادبیات فارسی (مطالعۀ موردی :عشق جنگ است)» به بررسی استعاره مفهومی «عشق جنگ است» ،پرداختهاند.
اگرچه تحقیقات متعددی دربارۀ عشق انجام شده ،اما تا جاییکه نگارندگان اطالع دارند ،پژوهشی که به بررسی چگونگی
زایش استعارات بدنی و درک مفاهیم انتزاعی مانند خشونت ،بیرحمی و بیوفایی عاشق و معشوق پرداخته باشد ،و نحوۀ
مفهومسازی عشق ،از طریق سر و چهرۀ معشوق را نشان بدهد ،تا حال انجام نشده است.
 -3انواع استعارههای مفهومی
استعارهای مفهومی را میتوان از سه منظر بررسی نمود :ماهیت ،کارکرد و متعارفبودگی آن .هاشمی ( )49 :1384دو منظر
«ساختار» و «گسترۀ کاربرد» را نیز به آن اضافه نموده است و برای آن دالیلی نظیر «تحلیل نوع استعارهسازی نویسندگان،
وابستگی آنها به گفتمان متعارف استعاری عشق ،سنجش میزان عمومیّت و متعارف بودگی استعارههای هر متن و خالقیّت
نسبی نویسندگان» را مطرح کرده است .لیکاف و جانسون استعارهها را از منظر مفهومی و کاربردی به سه دسته تقسیم کردهاندکه
مشهورترین آنها عبارتند از:
 -استعارههای جهتی
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 استعارههای هستیشناختی استعارههای ساختاری.در استعارههای جهتی یا فضایی ،جهاتی مانند باال ،پایین ،عقب ،جلو ،دور و نزدیک با توجه به جسم و فیزیک بدن و عملکرد
آن ،برای کارکرد استعاری مفاهیم ذهنی استفاده میشوند .مانند تسلطش باالست ،شادی باالست و غم پایین است .در
استعارههای هستیشناختی برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی از ماده ،ظرف و جاندارانگاری یا همان شخصیتبخشی برای مفاهیم
قلمرو هدف استفاده میگردد مانند ذهنش کامپیوتر است و یا سرم ترکید .استعارههای ساختاری نیز ضمن ساماندهی مفاهیم در
حوزۀ مقصد ،عناصر و ویژگیهایی از حوزۀ منبع را بر حوزۀ هدف قالب میکند که در این شاهد مثالها ،عشق جنگ است،
زندگی قمار است (برد و باخت) قابل رؤیت هستند.
دستۀ دیگری از استعارهها را که لیکاف و ترنر به این تقسیمبندیها افزودند ،استعارههای تصویری و کالن استعاره است .در
استعارههای تصویری آنچه که با آن سر و کار داریم ،تصویر است نه مفهوم .بهطوریکه یک تصویر از حوزه مبدأ ساختار خود
را به حوزۀ دیگر منطبق میکند .بهعنوان مثال ،در عبارت« :یال اسبم رنگین کمان زیبایی است» ساختار منحنی شکل بودن
رنگینکمان بر حالت یالهای موی اسب منطبق میشود (پورابراهیم و دیگران .)7 :1381 ،و اما استعارههای بسط یافته که در
سراسر متن گسترده شده و از مجموع استعارههای خرد تشکیل شدهاند ،کالن استعاره نام دارند.
 -1-3تصویر و استعارهای تصویری

ماهیت استعاره برای تفهیم پیام خود به مخاطب ،تصویرسازیست .گاهی تنوع تصویرسازیها و گاهی تکرار آنها باعث جذب
و فهم عمیقتری توسط شنونده میشود« .زبان فارسی در گسترۀ مفهومسازی برای حوزههای انتزاعی گرایش چشمگیری به
تصویرسازی و دیداری کردن مفاهیم دارد» (افراشی و صامت جوکندان .)52 :1381 ،زیرا تصاویر به لحاظ ماهیتی که دارند ،معنا
را تفهیم میکنند و هدف از استعاره نیز تحقق پیام است.
در میان انواع ادبی نظیر رمان ،نمایشنامه ،قصه و  ،...شعر بیش از همۀ قدرت تصویرسازی دارد و شاعر با استفاده از این
ویژگی ،بین تخیالت درونی و دنیای بیرون ،ارتباطی همراه با تغییر و تصرف در واقعیات عالم بیرون ،برقرار میکند و عواطف و
احساسات خود را به زیباترین شکل بیان میدارد که «تشخیص» و «تجسیم» ویژهترین آنها در شکلگیری استعاره است
(خزعلی و انصاری .)51-51 :1381 ،اهمیت تصویر در شکلگیری و ساختمان کالم منظوم به گونهایست که شاعر با تبحری
استادانه افکار و اندیشههای خود را با الفاظی شاعرانه ،در قالب تصاویری برجسته و صحنههای بدیع همراه با احساس و جزئیات
ارائه میکند و در این میان غزل جزو قالبهای شعریست که از امکانات تصویرسازی غنیتری برخوردار است که آن را از طریق
تشبیه و استعاره در اختیار شاعر قرار میدهد.
در استعارههای تصویری مانند سایر استعارههای مفهومی ،صحبت از قابل درک کردن یک مفهوم نیست« .بنابر نظر
کووچش ،زبان شعر ،مملو از استعارههای مفهومی است که بر اساس تصویر ساخته شدهاند ،اما مبنای طرحوارهای ندارند.
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استعارههای تصویری برخالف سه نوع استعارههای دیگر« ،شناخت» را ساختاربندی نمیکنند ،بلکه حاصل فرافکنی ساختارهای
یک تصویر بر روی تصویری دیگر هستند .بهعنوان مثال ،میتوان به «ایتالیا چکمه است» اشاره کرد که در آن «چکمه» حوزۀ
مبدأ و «شبهجزیرۀ ایتالیا» حوزۀ مقصد میباشد» (افراشی و حسامی.)147 :1382 ،
 -4مَجاز مفهومی
استفادۀ از الگوی شناختی مَجاز در زبان روزمرۀ ما همانند استعارۀ مفهومی به طور ناخودآگاه و غیرارادی صورت میگیرد و زبان
را از حیطۀ ادبی به حیطۀ زبان خودکار میکشاند .مجاز سنتی عبارت است از بهکاربردن یک واژه به جای واژۀ دیگر که اوالً با
قرینۀ موجود ،مقصود فهمیده میشود و ثانیاً بین معنی حقیقی لغت و معنای ثانویۀ آن رابطهای وجود داشته باشدکه به این رابطه
در علم بیان «عالقه» گفته میشود .مانند :پرندۀ آهنین دشمن بر باالی شهر در حال پرواز بود .اطالق کلمۀ پرندۀ آهنین در
مورد هواپیما و وجود قرینۀ پرواز نشان میدهد اینجا پرنده در معنای حقیقی بهکار نرفته است ،همۀ خانه منتظر بودند که مهمانان
از راه برسند .منظور از اهل خانه افرادی هستند که در خانه بودند و کلمۀ انتظار که مختص انسان قرینه و عالقه است .مجاز
ادبی که با استفاده از فنون و آرایهها شکل مییافت «به مسئلۀ «حقیقت» در برابر «مجاز» مربوط میشد ،آن هم به این دلیل
که قرار بود «مجاز» کاربرد لفظ در غیر معنی حقیقیاش باشد .در چنین شرایطی ،رابطۀ معنایی بین معنی حقیقی و معنی مجازی
در قالب «عالقه» مورد بررسی قرار میگرفت و بر همین اساس ،انواع متعددی از این مقوله بهدست داده میشد .برای نمونه
میتوان به  39نوع مجاز اشاره کرد که در مجاز القرآن از سوی ابوعبیده معمربن المثنی (متوفی  291هـ .ق ).معرفی شدند»
(گندمکار و طبیبزاده .)154 :1381 ،در دیدگاه جدید مجاز مفهومی از نظر زبانشناسان شناختی «نگاشتی مفهومی است که
در آن یک قلمروی تجربی (مقصد) تا حدود زیادی از طریق قلمروی تجربی دیگر (مبدأ) درک میشود :هر دوی این قلمروها
دارای قلمرو تجربی مشترکی هستند» (بارسلونا .)12 :1854 ،شناخت مجاز مفهومی از طریق روابطی همچون کل به جای جزء
(مثل نشای چیز و اجزای آن) /جزء به جای کل (مواد سازندۀ شیء به جای خود شیء) ،یا یک جزء به جای جزء (مثل نشای
کنشگر به جای کنش) فهمیده و درک میشود و نشاهای کامل مربوط به هر چیز دیگر نیز در زیر مجموعۀ این تقسیمبندی
قرار میگیرد« .در واقع هدف مجاز دسترسی به یک عنصر مقصد در درون یک حوزۀ واحد است» (پورابراهیم .)29 :1384 ،در
مجاز مفهومی شناخت از طریق رابطۀ مجاورت فهمیده و درک میشود .مثل مجاورت سر با تمام اجزاء چهره و مو «در واقع
هدف مجاز دسترسی به یک عنصر مقصد در درون یک حوزۀ واحد است» (پورابراهیم .)29 :1384 ،اگرچه استعاره و مجاز هر
دو جزو الگوهای شناختی هستند و تجربیات ما باعث برانگیختگیشان میشود ،اما یکی از تفاوتهای اصلی آنها با یکدیگر در
همین نگاشت در استعاره است که همواره حرکت از نقطه مبدأ به مقصد است و در این روند حرکتِ عکس اتفاق نمیافتد.
اگرچه استعاره و مجاز هر دو جزو الگوهای شناختی هستند اما تفاوتهای بارز و آشکاری نیز با هم دارند که در این روشها
قابل تمایزند.
«  )1مجاز بر اساس مجاورت است ،یعنی بر اساس عناصری که بخشهای یک نشا هستند ،اما استعاره مبتنی بر شباهت
است؛  )2مجاز یک حوزه دارد ،اما استعاره حاوی دو حوزۀ مجزاست؛  )3در حالیکه مجاز دسترسی به عنصر مقصد را در یک
حوزه فراهم میکند ،استعاره اصوالً برای درک نظامی از عناصر در قالب نظامی دیگر بهکار گرفته میشود؛  )4مجاز میان مفاهیم،
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یا بین صورتهای زبانی و مفاهیم ،و یا بین صورتهای زبانی و چیزها /رویدادهای جهان رخ میدهد ،در حالیکه استعاره صرفاً
بین مفاهیم رخ میدهد» (پور ابراهیم.)251 :1383 ،
 -5استعارۀ مربوط به اجزای بدن (بدنمندی یا جسمانیت)
در بحث استعاره مفهومی ،یکی از محورهای بحث استفاده از اعضای بدن برای بیان پارهای از امور هستی است .نه تنها تعداد
زیادی از واژهها ،ترکیبات و اصطالحات هر زبانی از اندامهای مربوط به بدن مشتق شدهاند ،تعداد زیادی استعاره نیز در هر زبان
وجود دارد که در شکلگیری آنها اجزای بدن نقش اساسی دارند .کووچش از جمله محققینی است که به این امر اشارات فراوانی
داشته است .ایشان معتقدند« :بدن انسان یک حوزۀ مبدأ ایدهآل است ،چون برای ما کالً مشخص است و (فکر میکنیم که)
خیلی خوب آن را میشناسیم .این بدان معنی نیست که ما از تمامی جنبههای این حوزه بهصورت استعاری برای فهم هدفهای
انتزاعی استفاده میکنیم .جنبههایی که مخصوصاً در فهم استعاری بهکار میروند عبارتاند از اجزای مختلف بدن ،از جمله سر،
صورت ،پاها ،دستها ،پشت ،قلب ،استخوانها ،شانهها ،و بقیه (کووچش.)41 :1381 ،
کووچش در تحقیق خود از نتایج یک پژوهش سخن به میان میآورد که در آن یکی از دانشجویانش به نام رِکا هَجو
مجموعه اصطالحهای استعاری اخیر آمریکا زیر نام اصطالحهای مجازی ،از جرج نگی 1را بررسی کرده است .طبق گفتۀ
کوچسس «او [رِکا هَجو] تمامی اصطالحهای استعاری مبتنی بر بدن را در واژهنامۀ برشمرد و متوجه شد که از دوازده هزار
اصطالح ،بالغ بر دوهزار مورد مربوط به بدن هستند .این یافته جالب توجه نشان میدهد که بخش عمدهای از معنی استعاری،
حاصل تجربۀ ما در مورد بدن خود ماست ،این «جسمانیت» معنی شاید ایدۀ اصلی دیدگاه زبانشناسی شناختی در مورد استعاره
و در واقع دیدگاه زبانشناسی شناختی در مورد معنی باشد» (همان).
عوامل متعددی در بروز عواطف و بهوجود آمدن واکنشهای معین مربوط به آن ،نقش دارند که جامعه برای بیان و ظهور
آن قوانینی وضع کرده و آن را به چارچوب کشانده است .این قیدهای اجتماعی و روش کنترل آن نیز بالطبع در جوامع مختلف
متفاوت خواهد بود .شریفیان معتقد است که یک زبان «بایگانی و گنجینۀ ذهنی جمعی» برای مفهومپردازیهای فرهنگی است
که در مراحل متفاوتی از تاریخ یک جامعه زبانی رایج هستند و ردپای این مفهومپردازیها را میتوان در مطالعات زبانی جدید
جستجو کرد» (قادری نجف آبادی و توانگر .)21-25 :1382 ،از این میان ،عشق بهعنوان یک تجربۀ ذهنی و احساس شده،
از بدن شخص بهویژه اندامِ سر و صورت برای بیان شدن کمک میگیرد و انطباق این اعضا بهعنوان حوزۀ مبدأ با مفاهیم
انتزاعی مربوط به عشق در حوزۀ مقصد منجر به زایش عبارات استعاری گستردهای گشته است.
عشق که از زیر مجموعههای عواطف انسانی است برای آشکار شدن و بروز یافتن به مبدأهای فیزیکی ،زیستی ،طبیعی و
اجتماعی نیاز دارد ،در این میان بدن انسان ،در دسترسترین و رایجترین حوزۀ منبع را در اختیار دارد .پس برای انتقال این حس،
سَر نسبت به سایر اعضای بدن ،دارای قلمروهای منبع بیشتری برای انتزاعزدایی و مفهوم سازیست« .تجربههای ذهنی و
1. George Nagy

02

سبزعلیپور و رستمی جوریابی

بسط مفاهیم استعاری ...

احساس شدۀ مردم از بدنهای خود در عمل بخشی از شالودۀ اساسی زبان و اندیشه است .شناخت هنگامی پدید میآید که
بدن با جهان فرهنگی  -فیزیکی برهم کنش میکند و این شناخت باید بر حسب برهم کنشهای پویایِ میانِ مردم و محیط
مطالعه بشود .زبان و اندیشۀ انسان از الگوهای تکراری فعالیتِ جسمانیای منشأ میگیرد که رفتار حاکی از هوشمندی جاری
را مقیّد میسازند ... ،ما باید در جستوجوی راههای آشکار و مفصلی باشیم که در آنها زبان و اندیشه بهصورت اجتناب ناپذیری
از کنشِ جسمانی سرچشمه میگیرند» (کووچش.)182 :1381 ،
تعامل اولیۀ انسانها با نگاه به چهرۀ هم آغاز شده و بهترین نوع انتقال پیام ،چهره به چهره است و سپس سایر اعضای چهره
مثل لب و دهان که وسیلۀ گفتگوست ،به ادامۀ برقراری این ارتباط کالمی کمک مینمایند و سپس حتی حرکات ابرو و چهره
بهصورت زبان بدنِ این اعضا درآمده و به فهم و درک بهتر احساسات درونی افراد یاری میرساند که اگر با لبخند و یا اخم همراه
باشد پیام متفاوتی خواهند داشت که عشوه و ناز معشوق نام گرفته است.
«یو معتقد است که بسط مجازی و استعاری در مورد صورت انسان ،از واقعیتهای بیولوژی بین صورت و شخص رابطهی
جزء و کل برقرار است .همچنین صورت در طرف تعاملگر و جلوی بدن شخص قرار دارد .وقتی میخواهیم با کسی که تعامل
داشته باشیم ،صورت ما به سوی او میچرخد و بالعکس وقتی نخواهیم ،روی خود را از وی برگردانیم و آن شخص را پشت سر
خود میگذاریم .در واقع ،صورت انسان کانون تعامل اوست .نیز صورت عضو خارجی بدن شخص است (سطح در مقابل ذات)»
(صباحی گراغانی و حیدریان شهری.)24 :1384 ،
اگرچه از معیارهای نخست زیباییشناسی انسان ،اول نگاه به چهره و جزئیات آن است ولی در ادامۀ معاشرتهاست که
مالک آن تغییر مییابد و جای خود را به زیباییهای طبیعی و انسانی میدهد که همان ویژگیهای شخصیتی یا همان الیههای
پنهانی و درونی مثل مهربانی ،انسان دوستی ،همدلی ،خوشرویی و ...است که بالعکس آن نیز امکان دارد و ما در اشعار این
تحقیق شاهد ویژگیهای این چنینی هستیم« .وجه به معنای چهره ،روی و صورت است .راغب میگوید «وجه» در اصل
صورت و چهره است و چون صورت اولین چیزی است که با تو روبهرو میشود و نیز از همۀ اعضای بدن اشرف است ،لذا به
معنی روی هر چیز ،اشرف هر چیز ،اول هر چیز بهکار رفته است» (همان).
 -6مفهومسازیهای استعارۀ «چهرۀ معشوق میدان شکار است»
شاعران برای نشاندادن جلوههای ناز معشوق ،به کمک تصویرسازیهای که در زبان خود بهکار میبرند ،به حرکات و سکنات
معشوق لباس عینیت میپوشانند .تصویرها ،بهویژه تصویرهای غنایی در غزل سعدی شیرازی ،در حقیقت ماحصل اندیشه،
تجربه و تأثیر شاعر از یک موضوع هستند .زمانیکه این اندیشهها رنگ عاطفه به خود بگیرند و به خصلتی احساسی و فردی
مبدل شوند ،برای خروج از این حالت ذهنی و انتزاعی به کمک قریحۀ شاعر تصاویری پدید میآیند که معّرف آن اندیشههای
عاطفی هستند« .روش سعدی در حرکت از اندیشه برای تصویرسازی چنان است که نکتهای را از اندیشه ،برجسته میکند و به
این نکته گره یا ایهام شاعرانه میبخشد این گره یا ایهام شاعرانه چیزی سوای تصویر یا پرداختن نکته به زبان شاعرانه نیست»
(منصور احمد.)73 :1395 ،
حافظ هم نازهای معشوق را به دو صورت آشکار و پنهان جلوهگر ساخته ،آنچنانکه مصادیقی همچون« :غمزه ،خرامیدن،
شیرینکاری ،شیرینزبانی ،حُسنفروشی و خندۀ زیر لب» را جزءِ نازهای جلی معرفی میکند .و مصداقهایی مثل «استغنا،
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غیرت ،فراق ،خشم و تندخویی ،جور و ستم ،مستی و غرور ،بیوفایی و پیمان شکنی ،مالمت و گستاخی ،سنگیندلی ،معاشرت
و آمیختن با بیگانگان و نکتهگویی» را برای نازهای خفی بر میشمرد (عدالتپور.)118 :1383 ،
در این بخش از مقاله ،استعارههای زبانی مربوط به چهرۀ معشوق ،از غزلیات سعدی و حافظ ،که با وامگیری از قلمرو شکار
ایجاد شده بودند ،جمعآوری و بررسی شدهاند و ماحصل تحقیق استعارۀ مفهومی «چهرۀ معشوق میدان شکار است» به نتایجی
انجامید که باعث بسط و گسترش زبان در حیطۀ انتزاعی مفهوم عشق شده است .آنچه ،از این تحقیق بهدست آمده در سه
بخش به شرح زیر بررسی شده است -1 :استعارههای تصویری؛  -2استعارههای مفهومی انسانانگار؛  -3مجاز مفهومی.
 -1-6استعارههای تصویری

اهمیت تصویر در شکل و ساختمان کالم منظوم به گونهایست که شاعر با تبحری استادانه افکار و اندیشههای خود را با الفاظی
شاعرانه ،در قالب تصاویری برجسته و صحنههای بدیع همراه با احساس و جزئیات ارائه میکند منظور از استعارههای تصویری
استعارههای هستند که تصاویر حوزۀ مبدأ (شکار) آنچنان ویژگیها و جزئیات را بر تصاویر حوزۀ مقصد (اعضا چهرۀ معشوق)
منطبق میکند که آن ویژگی و جزئیات ابزار شکار برجستهتر و کاملتر در زلف ،ابرو ،مژه و غیره نمود مییابند بهطوریکه مژه
از تیغ تیزتر ،زلف از کمند محکمتر و زنخدان از چاه عمیقتر بنظر میرسد .تصاویری از اجزای سر و صورت معشوق که بر
تصاویر ابزار شکار منطبق گشتهاند و بدین طریق به گسترش زبانی مفهوم عشق کمک کردهاند .در این تحقیق واژهها و کلماتی
که در ساخت استعارههای تصویری ،نقش دارند ،در جدول زیر بهصورت خالصه ذکر شدهاند:
جدول  :1انواع دادههای بهدست آمده در تقسیمبندی نوع اول و میزان بسامد استفادۀ از آن در غزلیات سعدی و حافظ
نگاشتهای بهدست آمده در ابیات

زلف

کمند است.
دام است.
زنجیر است.
حلقه است.
مفتول است
زره است.

تعداد در
شعر
سعدی

تعداد در
شعر
حافظ

12
4
4
2
2
3

1
11
12
4
1
2

نگاشتهای بهدست آمده در
ابیات

تعداد در
شعر
سعدی

تعداد
در شعر
حافظ

خط ،دام است.
ابرو ،کمان است.
غمزه ،تیر ،خدنگ و تیغ است.
زنخدان ،چاه است.

1
24
13
1

2
22
11
11

شاعر با استفاده از اعضای چهرۀ معشوق و ابزار شکار ،رفتار و اطوار عاشقانۀ عاشق و معشوق را بیان کرده است .و این امر
از طریق استعاره تصویری ممکن گشتهاست ،تا ابزارها ،نقشهها و حیلههایی را که الزمۀ یک شکار است ،در اختیار شنونده قرار
دهد.
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زلف :به موی سر و یا گیسو ی بلند زنان اطالق میشود که از جمله زیباییهای ظاهری زن و یا معشوق به حساب میآید
که دارای حالت های مجعد ،صاف و تابدار می باشد که در ابیات مورد بررسی ،به حالت صاف بهصورت کمند و به حالت تابدار
بهصورت دام و حلقه و  ...نشان داده شده است.
 -1-1-6زلف یار زنجیر است.

بســـ تۀ ز ن ج یر ز ل فت زود ن یا بد خالص
اگــر دانــی کــه در زنــجــیــر زلــفــت
ب عد از این دســـت من و زلف چو زنجیر ن گار
مــنــال ای دل کــه در زنــجــیــر زلــفــش

دیر بر آید بهجهد ،هر که فرو شد به قیر (سعدی)448 :
گرف تارســـت ،در پایش میفکن (ه مان)151 :
چ ند و چ ند از پی کام دل دیوا نه روم ( حافظ)233 :
ه مه جمعّ یت اســـت آشــف ته حالی (ه مان)288 :

 -2 -1 -6زلف معشوق کمند است.

حصـــار ق ل عۀ با غی به م ن ج ن یق مده
به کم ند ســر زل فت نه من اف تادم و بس
در زلف چون کم ندش ای دل مپیچ کان جا
می نوش و ج هان بخش که از زلف کم ندت

ببام قصــر برافکن کمند گیســو را (ســعدی)33 :
که به هر حلقۀ موئیت گرفتاری اســت (همان)119 :
ســرها بریده بینی بیجرم و بیجنایت (حافظ)15 :
شــد گردن بدخواه گرفتار ســالســل (همان)189 :

 -3 -1 -6زلف معشوق دام است.

نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
به دام زلف تو دل مبتالی خویشتن است
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

که هر کس با دالرامی سری دارند و سودائی (سعدی)417 :
بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است (حافظ)37:
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش (همان)191 :
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد (همان)75 :

 -4 -1-6زلف معشوق حلقه است.

سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بالست
دلم زحلقۀ زلفش به جان خرید آشوب
دست در حلقۀ آن زلف دو تا نتوان کرد
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

هر که درین حلقه نیست فارغ ازین ماجراست (سعدی)72 :
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد (حافظ)98 :
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد (همان)81 :
طّره را تاب مده تا ندهی بر بادم (همان)215 :

 -5 -1 -6زلف یار مفتول است.

منظور از مفتول ،حلقههای سیمی درهم بافته شدۀ زرههای شکاری قدیم است .در این تصویر استعاری ،موهای شکن در شکن
و پر چین و یا مجعد معشوق زره شکاری فرض شدهاست.
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مفتول زلف یار زره موی خوشترست (سعدی)119 :
که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول (همان)512 :

این نکته که موی معشوق همچون زرهای دانسته شود ،شاید در بدو امر کمی دور از ذهن باشد ،اما با دقت در نمونهها متوجه
خواهیم شد که در زبان و نیز در ادبیات فارسی چنین چیزی بسیار رایج است .نمونهاش شاهد زیر است:
 -6 -1 -6زلف یار زره است.

تو خود به جوشــن و برگســتوان نه مح تاجی
آب از نســـ یم باد زره روی گشـــ ته گ یر
منش با خر قۀ پشــمین ک جا ا ندر کم ند آرم
نــاوک غــمــزه بــیــار و زره زلــف کــه مــن

که روز معرکه بر خود زره کنی مو را (سعدی)33 :
مفتول زلف یار زره موی خوشترست (همان)119 :
زره مویی که مژگانش ره خنجر گزاران زد (حافظ)112 :
جنگها با دل مجروح بالکش دارم (همان)212 :

همچنان که از شواهد باال پیداست ،معشوق که زن است ،مویش زره است ،و این استعاره اطوار و حرکات شکار و جنگ را
به ذهن نزدیک میکند و نکتۀ دیگر اینجاست که این ابزارهای پیکار و شکار همه در چهرۀ معشوق جمع شدهاند.
 -7 -1 -6خط موی یار دام است.

منظور از خط در اینجا موی بناگوش است .کاربرد خط برای اشاره به موی زنان در ادبیات جنبۀ زیباشناسی دارد و گاهی با خط
نوشتاری مقایسهاش کردهاند« :در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست  /نقطه دوده که در حلقه جیم افتادهست» (حافظ،
( ،)29 :1398یعنی خط موی سیاه تو مثل نقطۀ حرف «ج» است که حاصل ریختن دوات یا مرکب بر روی آن است) .امروزه
در زبان فارسی به موی کنار گوش مردان «دم خط» گفته میشود.
خوش دا نۀ و لیکن بس بر ک نار دامی (ســ عدی)974 :
ای نق طه ســـ یاهی بالی خط ســـبزش
لطیفه های عجیب زیر دام و دانۀ توســـت ( حافظ)21 :
به لطف خال و خط از عار فان ربودی دل
وز آن خط چون ســلســـه دامی نفرســتاد (همان)74 :
دانســت که خواهد شــدنم مرغ دل از دســت
 -8 -1 -6ابروی معشوق کمان است.

ســـرو بــاالی کــمــان ابــرو اگــر تــیــر زنــد
ای ز لف تو ک م ندی ،ا بروی تو ک ما نی
خــم ابــروی تــو در صـــنــعــت تــیــرانـدازی
کــمــان ابــروی مــا را گــو بــزن تــیــر

عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را (سعدی)19 :
وی قامت تو سروی ،وی روی تو بهاری (همان)921 :
برده از دست هر آن کس که کمانی دارد (حافظ)94 :
کـه پیـش دسـت و بازویـت بمیـرم (همان)214 :
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همچنان که پیداست در این بخش ،عالوه بر گسترش عشق توسط استعارههایی از نوع استعارههای تصویری (چون ساختار
خمیدگی و انعطافپذیری ابرو کامالً با تصاویر واقعی ابزارهای شکار منطبق است) همۀ این مصادیق ذکر شده ،تصویر یک
شکارچی نیرومند با تجهیزات شکار را نیز به تصویر کشیدهاند و چون همۀ این نگاشتها از محیط چهرۀ معشوق برگرفته شده،
میتوان گفت که ما شاهد ادامه نگاشت «عشق انسان است» و به تبع آن «عشق سلطان است» هستیم.
 -9 -1 -6مژۀ معشوق تیر /ناوک /خدنگ است.

ســعدی نگفتمت که مرو در کمند عشــق
دل ز ناوک چشــ مت گوش داشــتم لیکن
دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشــت
چشــم تو خد نگ از ســپر جان گذرا ند

تیر نظر بیفک ند افراســـ یاب را (ســـ عدی)11 :
ابروی ک ما ندارت میبرد به پیشـــانی (ه مان)311 :
باز مشــ تاق ک مان خا نۀ ابروی تو بود (ه مان)139 :
بیمار که دیدهســت بدین ســخت کمانی (همان)317 :

 -11 -1 -6غمزۀ یار تیر  /خدنگ /تیغ /ناوک است.

ک مان ســ خت که داد آن لطیف بازو را ؟
خدنگ غمزه از هر ســو نهان انداختن تا کی؟
تیری که زدی بر دلم از غمزه خ طا ر فت
مــزن بــر دل ز نــوک غــمــزه تــیــرم

که تیر غمزه ت مامســـت صــ ید آهو را (ســ عدی)31 :
سپر انداخت عقل از د ست ناوکهای خونریزت (همان)58 :
تا باز چه ا ندیشـــه ک ند رای صــوا بت ( حافظ)15 :
که پ یش چشـــم ب ی مارت ب م یرم ( ه مان)215 :

 -11 -1 -6زنخدان یار چاه و دام است.

آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست
هر چند نمیسوزد بر من دل سنگینت
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید

گر چنانست که در چاه زنخدان تو نیست (سعدی)181 :
گوئی دل من سنگیست در چاه زنخدانت (همان)211 :
کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا (حافظ)1 :
هزار یوسف مصری فتاده در چَه ماست (همان)21 :

در «نگاشت زنخدان چاه است» زیبایی چهرۀ معشوق همچون چاهی فرض شده است که باعث گرفتار شدن عاشق
میشود .برای این اتفاق دو پایان متصّور است :الف) این چاه ممکن است عاشق را از رسیدن به مقصد برای مدتی و یا تا پایان
باز دارد :ب) ممکن است عاشق از چاه بیرون آمده و به مقصد برسد .از نگاشتهای اولیۀ آن میتوان به «عشق سفر است»
اشاره کرد .که عالوه بر ویژگی پیشروی و مکانمندی عشق ،به موانع و مشکالت سفر و حرکت کردن در مسیر عشق نیز
اشاره دارد.
 -2-6استعارههای انسانانگار

این استعارهها با کمک گرفتن از حالتِ چهره یا ناز و اطوار معشوق با ترکیب افعال شکاری ساخته شدهاند و در بسط و درک
مفهوم عشق ما را یاری میکنند .شاعران با استفاده از نازها و اطوارهای دلدار و اضافه نمودن افعال شکاری به آن برای میدان
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شکار خود افراد و سربازان شکاری فراهم آوردهاند که صفات جسمی و روحی نظیر :شکارچیگری ،زبدگی ،بیرحمی و سنگدلی
را به نمایش گذاشتهاند.
نگاشتهای بهدست آمده در این حوزه:
غمزه خونریز است.
غمزه غارتگر است.
 -1-2-6غمزه غارت میکند.

کرشمۀ تو جهانی بیک نظر گیرد (سعدی)218 :
هزار صید بیک تاختن بیندازی (همان)941 :

دو چشم مست تو شهری به غمزهای ببرند
زهی سوار که صد دل به غمزهای ببری
 -2-2-6غمزه خونخوار  /خونریز است.

د گر از حر بۀ خو ن خوار ا جل ن ندیشـــم
ب ت یغ غ مزۀ خو ن خوار لشـــ کری بز نی
به دام زلف تو دل مبتالی خویشــتن اســـت
غ مزۀ شـــوخ تو خو نم به خ طا میر یزد

که نه از غمزۀ خونریز تو ناباکترست (سعدی)118 :
بزن که با تو درو هیچ مرد جنگی نیست (همان)183 :
بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است (حافظ)37 :
فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد (همان)93 :

از آنجا که غمزه معشوق جزو حاالت و اطوار خُلقی و ظاهری اوست ،و با توجه به نگاشت (معشوق انسان و یا سطان است)
مفاهیمی مانند بیرحمی ،خونریزی ،سرکشی و قدرتمندی که از خصوصیات سلطان است ،باعث شده استعارۀ انسانانگار قوّت
گیرد .همچنین در راستای کسب قدرت ،استعارۀ غارتگر بودن نیز به صفات شخصیتی انسان اضافه شده است همۀ این
تعمیمهای چند معنایی فقط به منظور درک بهتر عشق صورت گرفته است.
انواع دادههای بهدست آمده در تقسیمبندی نوع سوم و میزان بسامد استفادۀ از آن در غزلیات سعدی و حافظ به شرح زیر در
جدول آمده است:
جدول  :2جدول نگاشتهای به دست آمده از غزلیات سعدی و حافظ
نگاشتهای بهدست آمده در ابیات

چشم ،مژه و  ...خونخوار ،کشنده ،خونریز ،قتال ،صف شکن و  ...است.
ابرو کُشنده و خونریز است.
زلف و طره کُشنده ،اسیرکننده ،خونریز است.

سعدی

حافظ

4
3
1

12
1
11

 -3-6مجاز مفهومی در حوزۀ عشق

در این بخش تصاویری بررسی میشوند که از اعضای چهرۀ معشوق با اضافه شدن صفات ،و افعال شکاری ساخته شدهاند و
گسترش مفهوم عشق را با مجاز مفهومی در حیطۀ شکار میّسر ساختهاند .ویژگی این طبقهبندی در عباراتی است که سرایندگان
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با آوردن یکی از اعضای چهرۀ دلبر با افعال و صفات شکاری ،همۀ وجود معشوق را چون سربازی فرض کرده که دارای
مهارتهای الزم برای نبرد است .مجاز هم مانند استعاره قابلیت مفهومسازی را داراست «مجاز نه تنها زبان ،بلکه فکر ،نگرش
و عمل ما را سازماندهی میکند .به عبارتی ،مفاهیم مجازی (مثل جزء به منزلۀ کل است) بخشی از روش معمول ما در اندیشیدن
و صحبت کردن هستند» (پور ابراهیم و همکاران .)23 :1381 ،در این بخش شاهد بسط درونحوزهای مفاهیم هستیم یعنی
نگاشت اجزای صورت بر چهره فرد و در یک قلمرو مشترک و درونشبکهای صورت گرفته است.
 -1 -3 -6چشم /مژه خونخوار ،خونریز ،قتال ،صفشکن است.

من هم اول که دیدمت،
چشمت بکرشمه خون من
مژۀ سیاهت ار کرد به خون ما
میروی و مژگانت خون خلق

گفتم
ریخت
اشارت
میریزد

حذر از چشم مست خونخوارت (سعدی)57 :
وز قتل خطا چه غم خورد مست؟ (همان)13 :
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا (حافظ)9 :
تیز میروی جانا ترسمت فرو مانی (همان)311 :

 -2 -3 -6ابرو خون ریز و کشنده است.

خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکُشت
وقتی کمند زلفت دیگر کمان ابرو
خود کشتۀ ابروی توأم من بحقیقت

خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست (سعدی)155 :
این میکِشد بزورم و آن میکُشد به زاری (همان)914 :
گر کشتنیم ،باز بفرمای بابروی (همان)815 :

 -3 -3 -6زلف  /طره کشنده اسیر کننده و خونریز است.

وقتی کمند زلفت دیگر کمان ابرو
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کُشد
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

این میکشد به زورم و آن میکُشد به زاری (سعدی)914:
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوی ست (حافظ)43 :
طّره را تاب مده تا ندهی بر بادم (همان)215 :

عبارتهای زبانی بهوجود آمده در بخش مجاز مفهومی که بر اساس مجاورت این اعضا با سر انسان ساخته شدهاند،
نگاشتهای مانند «معشوق شکارچی است» را به زنجیرۀ نگاشتهای استعاری «عشق انسان است و عشق سلطان است»
متصل ساختهاند ،چنانکه سلطان در جایگاه ،باالترین قدرت حاکم بر روح و جان عاشق تسلط دارد و احکام ظالمانهای در حق
دلدادۀ خود روا میدارد .تمام این استعارهها روایتگر شکوه ،اقتدار ،استیال و نابودگری عشق هستند .الزم بهذکر است که سعدی
در غزلیات خود تصویرسازیهای خالقانۀ روحی و جسمی را با واژۀ کمند به کار گرفته است که اسارت ،بردگی ،بندگی ،گرفتاری،
تسلیم بودن و موافقت با یار را به تماشا میگذارد و توانسته نگاشتهای از «شکارچی بودن» معشوق را به ذهن شنونده متبادر
کند.
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 -7تحلیل شناختی استعاره «چهرۀ معشوق شکارگاه است»
احساسات و تجربههای فردی انسانها متأثر از فرهنگ جامعهای است که در آن زندگی میکنند ،در مورد عشق ممکن است
استعارههای متفاوتی در یک زمان در جوامع مختلف وجود داشته باشد ،اما انسانها در ابتدا از تجربیات جسمانی ،فعالیتهای
عصبی مغز و سطوح فکری نسبتاً شبیه به هم بهرهمند بودند .پس استعارۀ عشق از استعارههای جهانی است که به علت ترکیب
و ادغام در فرهنگهای دیگر و زبانهای مختلف به استعارههای غیرجهانی تبدیل شدهاند .کووچش معتقد است که عشق در
بسیاری از فرهنگها همچون انگلیسی ،مجارستانی و چینی در مفهوم سفر ،پیوند ،شکار و از این دست بهکار رفته است
(کووچش .)18 :1384 ،بشر ابتدایی برای رسیدن به شکار ،بهویژه شکارهای بزرگ ،ترفندها بهکار میگرفت .او همچنین معشوق
را هم یک شکار میپنداشته ،چون معشوق هم ،مانند شکار تیزپا و بلندپرواز بوده است .نمونۀ عالی آن در ادبیات فارسی آهو
است که معشوق را فراوان بدان تشبیه کردهاند« .بهطور کلی استعارۀ عشق بهمثابه شکار برخاسته از زندگی در دل طبیعت است.
نزدیکی با طبیعت و سر و کار داشتن با جانوران مختلف و رواج شکار در گذشته موجب شکلگیری این استعاره در ذهن عامه
شده است» (قوام و اسپرغم .)17 :1384 ،استفاده از واژههای مربوط به شکار و ابزار آن ،در گسترش مفهوم عشق نشاندهندۀ
این موضوعست .در ادبیات فارسی شواهد فراوانی وجود دارد که در آنها معشوق ،شکارچی تصور شده است:
کزین شکار فرآوان به دام ما افتد (حافظ)22 :
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
که به تیر مژه هر لجظه شکاری گیرند (حافظ)15 :
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون
ما همه پیچیده در کمند تو عمدا (سعدی)4 :
صید بیابان سر از کمند نپیچد
گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را (همان)17 :
میرود تا در کمند افتد بپای خویشتن
نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت (همان)54 :
دل هرکه صید کردی نکشد سر از کمندت
نمونه مثالهایی که با توجه به ابیات بررسی شده ،نگاشت «معشوق صیاد است» را در بر میگیرد ،بسیار است و در این
بخش فقط شماره صفحات اشعار سعدی ذکر میشود،171 ،141،132 ،115 ،93 ،72 ،13 ،11 ،11 ،57 ،54 ،21، 17 ،14 ،4 :
 934 ،551 ،454 ،317و .948
در ادبیات فارسی دورۀ اسالمی شاید به دلیل عفت و پاکدامنی اسالمی زن ،از مجموع زیباییهای معشوق ،زیباییهای
چهرهاش بیشتر به تصویر کشیده شده است و این چهره ،خود میدانی است که از هر گوشهاش هنری متجلی میشود .چشم،
ابرو ،خط و خال ،رخسار ،زلف ،گیسو ،چاه زنخدان و  ...همه دست به دست هم داده و متحد شدهاند تا در کمین عاشق بنشینند
و عاشق را به زانو در آورند .این استعاره زمانی خودش را بیشتر نشان میدهد که بدانیم در ادبیات فارسی هنرنمایی دست و
بازوی معشوق ،در هنگام تیراندازی ،کمتر مورد توجه بوده است (شاید به این دلیل که زن به شکار نمیرفت) ،ولی به تیراندازی
مژههایش در هنگام خشم ،غمزۀ ،زلف ،ابروی و چاه زنخدان معشوق که بسیار اشاره شده است .این اندیشه چنان در زبان فارسی
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ریشه دوانیده که اگر کسی بخواهد نهایت بیوفایی معشوق را بیان کند ،سعی میکند آن را با خونریزی نشان دهد .عاشق
حتی راضی به اینست که خونش ریخته شود و اگر خونش ریخته شود ،آن خونریزی حاللتر از شیر مادر خواهد بود:
دال چون شیر مادر کن حاللش (حافظ)192 :
گر آن شیرین پسر خونم بریزد
اندیشۀ تند دیگری که برخاسته از این حوزه است ،چنین است که اگر معشوقی عاشق را بکشد ،معشوق به جای غرامت
دادن ،باید غرامت بگیرد ،یعنی کشته و مقتول غرامت میدهد ،نه کشنده و قاتل آن:
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت (همان)12 :
درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
مفهوم کشتن عاشق با کمند زلف و پاسخگو نبودن و نپرداختن دیه و غرامت به عاشق ،چنان در ذهن شاعران فارسیزبان
نهادینه شده است که گویا چارهای جز بیان آن از طریق پیکار و شکار ندارند .چون عشق به خودی خود هیچ چیزی برای بیان
شدن ندارد و این اعمال و افعال عاشق و معشوق است که تعریفش میکند.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت (همان)15 :
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
انا اصطبـرت قتیـالً و قاتلـی شاکـی (همان)287 :
عـجیـب واقعـهای و غـریـب حادثـهای
معنای مصرع عربی بیت دوم چنین است :من که کشته هستم ،شکیبایی میکنم و شکایتی ندارم ولی قاتلم شاکی است.
حاالت و اطوار معشوق در حافظ به دو صورت آشکار و پنهان جلوه میکند که شاعر مصادیقی همچون« :غمزه ،خرامیدن،
شیرینکاری ،شیرینزبانی ،حُسنفروشی و خندۀ زیر لب» را جزءِ نازهای جلی معرفی میکند .و مصداقهایی مثل «استغنا،
غیرت ،فراق ،خشم و تند خویی ،جور و ستم ،مستی و غرور ،بیوفایی و پیمان شکنی ،مالمت و گستاخی ،سنگیندلی ،معاشرت
و آمیختن با بیگانگان و نکتهگویی» را برای نازهای خفی بر میشمرد (عدالتپور .)118 :1383 ،بهرهگیری از رفتارها و اطوارهای
معشوق برای تصویرسازی ،نشان از تبحری زیرکانه دارد ،زیرا شاعر از صفات خود معشوق کمک گرفته است .عشق دارای دو
جنبۀ مثبت و منفی است .پس به تبع آن معشوق نیز یا عزیز و دوستداشتنی ،یا بیرحم و سنگدل و قتّال است (قوام و اسپرغم،
 .)24 :1384عشق منفی که از استعارههایِ ابتدایی و پایه صورت گرفته ،و بعدها گسترش یافت ،ابتدا در نگاشت «عشق ابزار
شکار و قدرت است ،عشق انسان است ،عشق سلطان است ،عشق صیاد است و عاشق صید است» که بر پایۀ الگوبرداری از
مفاهیم حسی شکار مثل :کمند ،شست ،کمان ،تیر و دام استفاده شده است و بعد از آن به حوزۀ شکار نیز تعمیم داده شد .عشق
در جنبۀ مثبت دلنشین و لذتبخش برای هر دو طرف بوده که بازتابهایی همچون شراب ،گل و گیاه ،شراب و غیره بروز
میکند (همان).
دلیل اینکه عشق در برخی از اشعار این غزلسرایان معروف ادبیات ،پیکار و یا شکار معرفی شده چیست؟ این شاعران که
بهعنوان حکیم و عارف معروفند ،پس اگر عشقی که آنها بیان نمودهاند عرفانی باشد ،چرا معشوقشان این چنین بد خصال بوده،
در حالیکه عشق عرفانی همه نور و روشنی است ،همانند مشعوق در اشعار موالنا .عشق کشش و تمایلی دوطرفه است ،اما چرا
در این اشعار عاشق مشتاق و معشوق سر ناسازگاری و پیکار دارد؟ اگر بحث عرفان مطرح است عارف همۀ تالشش به وصال
است نه به فراق .در حالیکه معشوق در این ابیات به فراق خوشتر است .آیا جز نظام حکومتی حاکم بر جامعه ،قدرتی نیرومندتر
برای شکلگیری این نگاشت میتوان یافت؟
بحث مورد نظر در این نوع استعارهها ،شکارهایی است که در آن روزگاران اتفاق افتاده است .در زمان سعدی اتابکان سلغری
برای جلوگیری از پیکار و خطر ویرانی فارس با محمد خوارزمشاه و پسران او مصالحه میکنند ،تا در عوض خراجی ساالنه شیراز
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را بهعنوان پناهگاهی برای مردم ،علما و فضال حفظ نماید .همین رویه در دورۀ زندگی حافظ نیز ادامه دارد با این تفاوت که
پیکارهای داخلی که پسر ابوبکربن سعدبن زنگی (معروف به قطب الدین مبارز) با شاه شجاع (معروف به ابو اسحاق اینجو) انجام
داده است برای شاعران مذکور که از دوستداران و خاصان دربار آنها بودنند ،نمیتواند بیتأثیر باشد (صفا.)24-22 :1391 ،
البته ذکر این نکته ضروری است که این عامل در استفاده از برخی از استعارههایی که سعدی و حافظ بهکار بردهاند ،مؤثر
بوده است .بهعنوان مثال ،با توجه به جداول باال ،حافظ از استعارههایی نظیر :دام ،چاه ،کشتن ،ویران کردن و غیره ،بیش از
سعدی استفاده نموده است .این میتواند مؤید نکته باشد که سعدی خراج دادن و تسلیم شدن را و حافظ غارت کردن ،دام و
چاه و فریب را بیشتر از سعدی تجربه کرده است.
 -8ارتباط «عشق شکار است» با نظام حکومتی و معنوی
معشوق در فرهنگ ایران قدیم ،سهلالوصول و دستیافتنی نبود ،چرا که در این فرهنگ ،معشوق جایگاهی واالیی داشت و
برای رسیدن به آن باید تالشها و پیکارها صورت میگرفت ،پس الزم بود برای بیان عشق از واژگان پیکار برای حرکات و
غمزۀ معشوق که در حال مبارزه با عاشق بود ،استفاده شود .از آنجایی که در فرهنگ ایرانی ،برخالف سایر فرهنگها بهویژه
فرهنگ یونانی -رومی و بعدها فرهنگ غربی ،معشوق در پوشش کامل است ،و فقط گاهی چهرهاش نمایان است ،عاشق تنها
میتواند تماشاگر صورت معشوق باشد و این صورت و رخسار معشوق است که با عاشق سرگرم گفتگو است ،بنابراین عاشق
همیشه چهرۀ معشوق را میدان پیکار و شکاری فرض کرده که در آن میدان ،دلدار با مژه تیر پرتاب میکند ،و هنگامیکه اخم
میکند یا خم به ابرو میآورد ،تیر از آن کمان به طرف عاشق پرتاب میشود و با ابروی خود سپر در برابر نگاه عشاق میکشد
و نمیگذارد نگاه مستقیم به چشمش دوخته شود .معشوق در مسیر عشق ،عاشق را با حیلهها به چاهی که در چهرهاش ،به چاه
زنخدان معروف است گرفتار میکند و یا با موی بلند و پریشانی که دارد ،کمندی میسازد تا عاشق را اسیر کند.
در مورد استعارۀ مفهومی «عشق شکار است» ،نکته قابل تأمل دیگر اینست که از روزگار ساسانیان ،که ترکان آسیای میانه،
از جمله غزنویان ،بهعنوان برده و یا افراد شکاری در سپاه ایرانیان راه یافتند (نک .رضا)1374 ،؛ شاعران واژههایی همچون ترک
را برای معشوق بهکار میبردند ،پس این امکان وجود دارد که شاعران استعارههای قدیمی را که در زبان روزمره و متعارف مردم
رواج داشت ،با ابتکار شاعرانۀ خود به استعارههای نو بدل کرده باشند .یعنی در همان زمان بسیاری از ویژگیهای ترکان ،از جمله
غارتگری و شکار و فتح سرزمینها را به معشوق نسبت داده باشند .نمونههای بسیار معروفی در ادبیات فارسی وجود دارد .مانند:
«به تنگ چشمی آن ترکِ لشکری نازم» (حافظ« ،)87 :اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را» (حافظ« ،)1 :ترکعاشق
کش من مست برون رفت امروز» (حافظ« ،)135 :غالم چشم آن تُرکم که در خواب خوش مستی» (حافظ )215 :و ...
وقتی استعارههایی با مبدأ پیکار و شکار را با مقصد عشق بیان میکنیم ،در حقیقت بهگونهای در حال ستیز با باور یا عقیدهای
هستیم که ما را از رسیدن به خواستۀ مد نظرمان باز میدارد .که آنهم با توجه به تحوالت به وقوع پیوسته در قرون گذشته،
صحت ادعایمان را ثابت میکند« .از جمله در حدیثی که عُرفا بارها از پیامبر اکرم نقل کردهاند« :مَن عَشِقَ فعَف و کَتَم ثُم ماتَ،
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ماتَ شهیداً ... »1نقل چنین احادیثی ،کتمان عشق را بهعنوان ارزشی دینی معرفی میکرد و آشکار کردن آن ،چه در نوع زمینی
و چه عرفانی ،در واقع بهمثابه جدال با نظام ارزشی مسلط و شکستن تابوها و عبور از خط قرمزهاست .در چنین فضایی ،عاشقی
برابر با پیکار و جنگ است و انگارۀ مرکزی این گروه «تابوشکنی و نتایج آن» است (زرقانی و همکاران .)52 :1383 ،کالمهای
دیگری که در عشق عرفانی به ذهن هر شنوندۀ آگاهی خطور میکند ،عبارتهای دیگری مانند« :کُنتُ کَنزاً مَخفیا « ،»...یُحبُهم
و یُحبونه» و « أنت فی طلبی و أنا فی طلبک» هستند که اساس و پایۀ کشش را از جانب خداوند بیان میکنند .خداوند عاشق
انسان بوده و نظری خاص به او داشته ،بهطوریکه خودش طینت انسان را سرشته و بخاطر این خلقت به خود بالیده و از مالئک
خواست که او را سجده کنند همچنین در روز ازل با او پیمان بسته و هیچگاه نیز عهدشکنی نکرده در حالی انسان بارها نقض
پیمان نموده است .این عشق الهی دست مایهای برای عشق انسانی و التذاذ برای عشق زمینی قرار گرفت .آنچه که در بین
تمام حواس انسانی ،تأثیر اولیه را میگذارد ،چشم است پس ،عاشق با دیدن جمال ظاهری عشق را به ذهن و قلب خود منتقل
میکند و این ذهن است که با توجه به عالقمندی عاشق تصویرسازی میکند (بهمنی و نیکمنش.)54 :1384 ،
 -9نتیجهگیری
نظریۀ لیکاف و جانسون در باب استعارۀ مفهومی ،به ابزاری برای شناخت بهتر و دقیقتر زبان ،فرهنگ و هویت انسان تبدیل
شده است .این ابزار به ما امکان میدهد تا با یک «مهندسی معکوس» به درون ذهن سازندگان عبارات و ترکیبات زبانی برویم
و بدانیم آنها چگونه اندیشیده و جهان درونی و بیرونی خویش را بر زبان جاری ساختهاند .یکی از مقوالتی که هنوز بشر نتوانسته
حرف آخر و دقیقتری در موردش بزند ،عشق است .از عشق تفسیرهایی همچون لطیفه روحانی ،حالت عاطفی ،نیاز مادی و ...
شده است .عشق در نزد ملل شرق و غرب تفاوت فاحشی دارد .در ادبیات فارسی رخسار معشوق شکارچی است .این تعبیر که
محصول شکلگیری چندین استعاره مفهومی است ،بسیار کهن است و شاید به دلیل جامعۀ پر آشوب و قتل و غارتی باشد که
در فرهنگ این کشور بوده است .یعنی به دلیل ساختار قبیلگی این مرزوبوم ،همواره جنگ ،پیکار ،شکار و تاخت و تاز در آن رواج
داشته و حتی عروس را هم بعضاً با جنگ و خونریزی و پیکار ،همچون شکاری از دست خانواده عروس میدزدیدند .دلیل
شکلگیری این استعاره هر چه باشد ،نتیجهاش یکی است و آن رواج اندیشۀ «کمینگاه بودن چهره معشوق» است ،که با
تصاویری از نبرد دائمی معشوق با عاشق به یادگار مانده است .این استعارهها شیوۀ درک ما انسانها ،از تجربیات گذشتگان دربارۀ
عشق را نشان میدهند .چون عشق در نظام مفهومی ما در مبحث عاطفه میگنجد و ما بدون استفاده از واژگان حوزهای دیگر
قادر به ارائه توضیحی برای آن نیستیم .ساختار عشق واضح و شفاف نیست زیرا تمام موجودیت خود را از طریق استعاره به
دست آورده و همین استعارهها هم نتوانستهاند توصیفی کامل در این مورد داشته باشند .کالبد شکافی چنین استعارههایی مهر
تأکیدی میزند بر نظریات زبانشناسی شناختی ،بهویژه ،استعاره مفهومی و آرای لیکاف و جانسون که قدرت استعاره را فراتر از
کارکرد ادبیاش میدانستند و آن را ابزاری برای شناخت ذهن انسان تصور میکردند .در نگاه اول کسی باور نمیکند عشق
جنگ تصور شود ،اما با دقت در استعارههایی که در ذهن ،زبان و ادبیات ما ایرانیها رایج است ،مشخص میشود عشق جنگ
است و معشوق از چهرهاش بهعنوان میدان مبارزه و جنگ استفاده میکند ،یعنی با مژههایش تیر میزند ،با ابرویش کمان
 .1هر کس عشق بورزد و عفیف باشد و سرّ عشقش را کتمان کند و در این حالت بمیرد ،شهید محسوب میشود.
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میگیرد و از زنخداناش همچون چاهی برای گرفتاری عاشق استفاده میکند .با دقت در مثالهایی که بررسی شد ،مشخص
میشود ،استعارۀ «معشوق شکارچی است» و «چهرۀ معشوق میدان شکار است» در زبان فارسی شکل گرفته و همین امر
ارتباطش را با «عشق انسان است» و «عشق سلطان است» محکم میکند.
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