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 چکیده

   

شناختی گشود که بانای به مطالعات زی تازهدریچه 0791ی ی دوم دههشناسی شناختی از نیمهپیدایش زبان  

شد. هایی چون ادبیات، نقد ادبی و هوش مصنوعی های مطالعاتی رشتههایی در حوزهدگرگونی ساززمینه

شناسی شناختی، بر آن است مشخص کند پژوهش حاضر با هدف معرفی برخی از مفاهیم بنیادی مطرح در زبان

قالب تا چه اندازه  های حرکتی، قدرتی و حجمی( ووارهحهای تصویری )شامل طروارهکه مفاهیم استعاره، طرح

نظور پرهیز از اختالط مباحث و افزودن بر های ادبی فارسی برخوردارند. به ماز کفایت الزم برای تحلیل داده

ی احمد سروده« در آستانه»مشخصاً شعر  -های پژوهش تنها شامل یک متن ادبی ی دادهدقت مطالعه، پیکره

تر و انواع متفاوت متون ادبی های بیشتوان در مورد نمونهاست. بدیهی است که دستاورد پژوهش را می -شاملو

دهد که به ی حاضر نشان میتحلیلی است. نگارنده در مقاله-. روش پژوهش توصیفی)نظم و نثر( به کار بست

 تاباند. ی موضوع اثر بازمیی شاعر را دربارهکارگیری ابزارهای شناختی مورد نظر، چگونه اندیشه
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 مقدمه -1

شناسی، هوش شناسی، عصبشناسی، انسانی فلسفه، زبانای است از شش رشتهعلوم شناختی مجموعه

ها پژوهشگران به دنبال یافتن الگوهای منظم و تکرارشونده در در تمامی این شاخهای. مصنوعی و علوم رایانه

های ذهنی را مشخص سازند و کوشند چگونگی ساختار و پردازشتکِ افراد هستند؛ همچنین میمیان ذهن تک

 های ذهن را در تخصیص معنا نشان دهند.  محدودیت

، رواز این. تعیین کننداند تا خاستگاه مفاهیم و تفکر را بودهشناسان شناختی بر آن های اخیر، زباندر سال

های زبانی مندِ عبارتهای نظامهای جسمی و مفهومیِ دانش را از طریق تجزیه و تحلیلکوشند تا بنیانمی

ی خود شوند که به نوبههای زبانی برونداد دانش مفهومی انسان تلقی می. در این رویکرد ساختمعرفی کنند

 انگیزند.اش را برمیربیات جسمی او و کارکردهای ارتباطیِ گفتمانیتج

شود و سه فرض بنیادی زیر شناسی شناختی، زبان به عنوان نظامی ذهنی و شناختی در نظر گرفته میدر زبان

 یعنی درک جامع نظام زبان“ دهد: )الف( زبان قوای شناختی مستقلی نیست؛خاستگاه مطالعاتی آن را تشکیل می

( دانش زبان از کاربرد )ب (؛97: 0791)دبیرمقدم،  ”شودنمیبدون درک و شناخت کامل نظام شناختی میسر 

به این صورت که توضیح الگوهای دستوری با توسل به اصول انتزاعی نحو ممکن نیست “شود؛ زبان حاصل می

 ”صی از کاربرد زبان توضیح دادهای خاو چنین الگوهایی را باید بر اساس معنای مورد نظر گوینده در بافت

و  جهان خارجانطباق میان عناصر “است؛ به این اعتبار که  0«سازیمفهوم»)ج( دستور، . (711: 0779)سعید، 

از  .وجود دارددنیا بیرون های چندی برای کدگذاری شود و راههای زبانی به صورت مستقیم برقرار نمیصورت

 .(0: 0110)لی،  ”سازی کردهای متفاوتی مفهومتوان به شکلرا میاحد همین روست که معموالً یک موقعیت و

ترین فرایندهای ساختی است که در دستور شناختی مطرح شده است و برای تحقق سازی از جمله مهممفهوم

                                                             
1
 . conceptualization 



 

 

به خدمت گرفته  9سازیو برجسته 6، منظر 9، مقوالت شعاعی4، قالب7، استعاره0وارهآن مفاهیمی همچون طرح

ی متون ادبی خواهیم پرداخت. مفهوم نخستین باال، به نقش آنها در مطالعه سهشود. در ادامه پس از معرفی می

ی ادبیات دارند که به منظور تلخیص مطالب از ای در حوزهمفهوم آخر نیز نقش برجسته سهطبیعی است که 

ر هر بخش ابتدا مفهوم مورد نظر را برای جلوگیری از اختالط مباحث، دطرح آنها در این مجال پرهیز کردیم. 

    ایم. ها و تحلیل آنها پرداختهی نمونهایم و بالفاصله به دنبال آن به ارائهمعرفی کرده

 

 ریهای تصووارهطرح -2

-نامیده می 1ریهای تصووارههای دیگری که طرحتوان در قالب ساختشناسی شناختی، تجربیات را میدر زبان

تصاویر هستند و تصاویر به  ایِوارهطرح ری در واقع صورتِهای تصووارهکرد. طرح بندیشوند نیز صورت

-هایی که به تصاویر جان می(. حوزه007: 0799فیلمور، ) اندشدهجسمانیخاص و  تجربیاتِ ی خود تظاهرِنوبه

نامند )لیکاف و می 01«شدهواقع» ( یا07-07: 0719جانسون،  ؛069: 0719)لیکاف  7«شدهجسمانی»بخشند را 

ری، مشخصاً های تصووارهطرح بودنشان است.بنیادی  ،هاتمامی این حوزهفصل مشترک . (069: 0717ترنر، 

گذارند که ای را به نمایش میوارهو الگوهای طرح ند00«ایوارهطرح»تصویرهای خاصی نیستند بلکه 

 وجوهِ درکِ ها،وارهاین طرح. هستند قدرت ، پیوند وحرکتهمچون ظرف،  های تصویریاستگاهشان حوزهخ

-و ساخت شدهجسمانیهای میان انواع گوناگونی از حوزهسازند. از سوی دیگر پذیر میتجربه را امکان متفاوتِ

های تصوری وارهدر واقع، طرحکنند. شوند توازن برقرار میهایِ تجربیات جسمی انسان که به تناوب تکرار می

)لیکاف،  کنندی استعاره ساختمند میانسان، تجربیات غیرجسمی او را نیز به وسیله افزون بر تجربیات جسمی

                                                             
2 . schema 
3. metaphor 
4 . frame 
5 . radial categories 
6 . perspective 
7 . foregrounding 
8
 Image schemas 
9
 . embodied 
10

 . grounded 
11

 schematic 



 

 

 ،ای هستندوارهی از آن جهت که طرحرهای تصووارهتر، طرح(. به بیان دقیق07: 0719؛ جانسون، 069: 0719

 ند. «غیرانتزاعی»یابند، می و از این منظر که تجسم 00«انتزاعی»هایی ساخت

( معرفی کردند به صورت 0717( و لیکاف و ترنر )0719هایی را که جانسون )وارهوز، طرحکرافت و کر

 (49: 0114ند )کرافت و کروز، اهبندی نمودزیر صورت

 نزدیک،-راست، دور-عقب، چپ-پایین، جلو-مکان                                        باال

  مرکز-حاشیه                                              

 حرکت مقیاس                                      

 خالی، محتوا-بیرون، سطح، پر-، درونحجم ظرف                                       

 توازن، نیروی مخالف، فشار، مقاومت، عجز، انسداد،   قدرت                                     

 جذب                                              

 شمارش،-جزء، توده-وحدت/کثرت                              ادغام، مجموعه، تجزیه، کل

 تکرار، پیوند                                              

 07سازیهویت                                       انطباق، همگون

 حذف، فضای محدود، چرخه، شیئ، فرایند                    وجود                   

 

ها مورد وارهی قدرت، حرکت و حجم بیش از دیگر طرحوارهها سه طرحوارهاز میان انواع متفاوت طرح

 گفته از منظر جانسون خواهیم پرداخت. های پیشواره. در ادامه به معرفی طرحنداتوجه قرار گرفته

 

 14های حجمیوارهطرح 2-1

هایی که دارای ی قرار گرفتن در اتاق، تخت، غار، خانه و دیگر مکانق تجربهیبه باور جانسون، انسان از طر

هایی که از حجم توانند نوعی ظرف تلقی شوند و نیز قرار دادن اشیاء مختلف در مکانحجم بوده و می

های انتزاعی از احجام وارهدر نتیجه، طرح برخوردارند، بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته و
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 . abstract 
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 . superimposition  
14

 . containment schema 



 

 

ی (. به گفته794: 0797؛ به نقل از صفوی، 07: 0719فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است )جانسون، 

جانسون، یا چیزی درون ظرف است یا بیرون ظرف و حد وسط وجود ندارد. از سوی دیگر احجام درون هم 

ی که اگر چیزی درون اتاق باشد و اتاق درون خانه باشد، پس آن چیز در شرایط تضمن قرار دارند. به این معن

 ( اشاره کرد. 0های )توان به نمونههای حجمی میوارهاز جمله طرحدورن خانه است. 

 الف. رفته تو فکر. (0)

 ب. از این فکر بیا بیرون.

بخشد. آن یِ خاصی به شعر میهای حجمی وجود دارد که بار معنایوارههایی از طرحنمونه« در آستانه»در شعر 

-شود تاکیدی است که شاعر بر عدم حضورِ وجودی ازپیشهای میچه سبب برجسته شدن معنایی این نمونه

کند، اما آن حجم در فضایی موجود کرده است. به دیگر سخن، با وجود این که آن موجود حجمی را اشغال می

چیزی مورد توجه « بودن»های حجمی به جای آن که وارهطرحدر نتیجه با استفاده از  قرار گرفته است.خالی 

-شود که این خود یکی از کارکردهای ادبیات است. یعنی آشناییآن تاکید می« نبودن»و « فقدان»قرار گیرد بر 

 زدایی از موقعیتی که خواننده انتظار آن را داشته است.

 ات حضور قاطعِ اعجاز استغیاب (0)

در حالی که در  ؛عصای موسیید بیضا یا  که بودنش گواه حقانیت آن است ماننداست  یمعموالً معجزه چیز

 دهد.  ( چون دیگر آن فرد وجود ندارد اعجاز روی می0ی )ی شمارهنمونه

 خورشیدهای بیدر تاالرِ خاموش کهکشان ...فروچکیدن  (7)

 جا موجودیت مطلقیتنها تو آن (4)

 یِ ظلماتیِ قطرانی ست در نامتناهیفروچکیدنِ قطره (9)

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستانِ بسته (6)

 

 15حرکتیهای وارهطرح 2-2

به اعتقاد جانسون حرکت  پردازد.هایی است که جانسون به معرفی آن میوارهی حرکتی از دیگر طرحوارهطرح

اعی از زای انتوارهنسان قرار داده تا طرحای در اختیار اهای متحرک، تجربهی حرکت سایر پدیدهانسان و مشاهده
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 . path schema 



 

 

ای را در نظر این حرکت فیزیکی در ذهن خود پدید آورد و برای آن چه قادر به حرکت نیست، چنین ویژگی

 (. 799: 0797؛ به نقل از صفوی، 004: 0719گیرد )جانسون، 

 رسیدیم به ته قصه. (9)

 برای رسیدن به موفقیت باید تالش کرد. (1)

های حرکتی داللت دارند. آن چه موجب اهمیت این واره( جملگی بر طرح00( تا )7های )نمونهدر زیر، 

شود. به این اعتبار که همانند هر حرکت شود تاکیدی است که بر معنای حرکت فیزیکی گذارده میها میساخت

ی آغاز و ن دو نقطهتواند در میان مسیر از نقاطی در حد فاصل میافیزیکی که دارای آغاز و پایانی است و می

که در این شعر در آستانه ایستاده نیز از همین ویژگی برخوردار است. اما کس پایان برخوردار باشد، حرکت آن 

نیز استفاده شده است. مثالً در قالب  یباید به خاطر داشت که در هر مورد از شگردهای زبانی ظریف دیگر

گذشتنِ اجباری  ( 7ی )وجود دارد در حالی که در نمونه« سخت»و  «ردهندهزاآ»، «دشوار»معانی متداعی

. در نتیجه رودکند که مسلماً از گذشتن اجباری انتظار نمیمعنای شادمانی را به ذهن متبادر می« رقصان»صفت 

  شود. ترین ابییات این شعر بدل میدر ذهن خواننده این بیت به طور ناخودآگاه به یکی از برجسته

 ی اجباراز آستانه رمگذمیرقصان  (7)

مستلزم گذر از نقاط مختلف مسیر  آنو رسیدن به  (بی )نقطهبه  (الفی )از سوی دیگر حرکت از نقطه

نیازمند زمانی است که  (ب)به  (الف)ی حرکت است. حرکت متضمن گذر زمان است؛ بنابراین رسیدن از نقطه

رسد ( ابتدا به نظر می01ی )در نمونه مطرح باشد. ی حرکتیوارهتواند به صورت صریح یا ضمنی در طرحمی

دهد، یعنی دهد حرکت تماماً در ذهن گذرنده روی میی شعر نشان میبا حرکتی فیزیکی مواجه هستیم، اما ادامه

 است. « آگاهی»به « خبریبی»معنایی تلویحی دارد و منظور از آن حرکت از « درون»و « رونیب»آن 

 م از منظر به نظّاره به ناظراز بیرون به درون آمد (01)

پذیرد. این بار حرکت جسمی است با این تفاوت که ی دیگری صورت می( حرکت به گونه00ی )در نمونه

او در گذر « نگاه»کند یعنی انسان ایستاده و ی مربوط به آن حرکت میپدیدهکند بلکه خود جسم حرکت نمی

  است.

 ام داالنِ تنگی را که در نوشته (00)

 اع به ود



 

 

  گرمنفراپشت می

 

16قدرتیهای وارهطرح 2-3
 

اگر در برابر حرکت، نیروی مقاومت یا سدی قرار بگیرد، انسان بر حسب تجربیات خود، امکانات مختلفی را در 

ای انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن خود پدید وارهبه این ترتیب، طرح برخورد با این سد خواهد آزمود؛

ای برخوردار نیستند )جانسون، دهد که از چنین ویژگیهایی نسبت میاین ویژگی را به پدیدهآورده است و 

های قدرتی وارهی را طرحهای تصورواره(. جانسون این نوع طرح796: 0797؛ به نقل از صفوی، 49: 0719

 نامیده و امکانات آن را برشمرده است. 

مسیر حرکت، سدّی ایجاد شده باشد که نتوان از آن گذشت و ی قدرتی آن است که در وارهنخستین نوع طرح

 حرکت قطع شود. 

 ی تحصیلش را به روی خودش بست.با ازدواجش راه ادامه (00)

 

 ی قدرتی از این نوع برشمرد. وارهتوان شاهدی برای طرحی زیر را میهادر شعر مورد نظر نمونه

 پذیرم جان منتبه (07)

 ای جز این نبود()و چاره بود هانسان زاده شدن تجسد وظیف (04)

 شد و نه چیزی غیر از آن.زاده می« انسان»و گزیری هم نبود شاعر باید تنها 

 

ی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدّی به وجود آمده باشد و سه حالت مختلف وارهدومین نوع طرح

ر به گذر از آن سد منجر نشود؛ را پیش روی انسان قرار دهد: نخست این که مسیر را تغییر دهد، ولی این تغیی

میان آن سد  زدوم این که انسان بتواند از کنار آن سد بگذرد و به راهش ادامه دهد؛ سوم این که انسان با قدرت ا

( 791: 0797های زیر دید که جملگی از صفوی )توان به ترتیب در نمونهاین سه وضعیت را میعبور کند. 

 است.

 بور نبودی بروی کارکنی.جشدی، مکنکور قبول می اگر (09)
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 . force schema 



 

 

 هر جور شده باید این مشکل را دور بزنی. (06)

 شّر این مصاحبه را از سرم رد کردم و رفتم بانک استخدام شدم.  (09)

های حرکتی رخ وارهی نوع دوم از طرح( اشاره کرد که در آن دومین گزینه01ی )توان به نمونهدر این ارتباط می

 دهد. گونه تغییری به راهش ادامه میگذرد و بدون هیچر سدی میهد یعنی زمانی که انسان از کنامی

 بسته گذشتیم دست و دهان بسته گذشتیمبسته دهانرخصت زیستن را دست (01)

 

ی حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسیر حرکت بردارد و به حرکت خود وارهسومین نوع طرح

 ادامه دهد.

 را از سر راهت برداری.هر جور شده باید این مشکل  (07)

دارد ی قدرتی است. که در آن شاعر حقیقتاً مانعی را از میان برمیوارهای از این نوع اخیر طرح( نمونه01مثال )

 بخشد.و در حد توان خود، جهان را معنا می

کند سومین نوع طرح واره( زیرا جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا دهم )که این کار را می  (01)

 در ادامه: که کارستانی از این دست

 شار بیرون استاز توانِ درخت و پرنده و صخره و آب

 

 استعاره -3

پردازی شاعرانه شناسان، استعاره را روشی برای خیالشناسی شناختی، بسیاری از زبانتا پیش از پیدایش زبان

ی الگوی شناختی، کارکرد رفت. اما با اشاعهغالباً مفهومی ادبی به شمار می« استعاره»ستند. به همین دلیل، ندامی

در  0711ی اهل زبان مورد توجه قرار گرفت. جرج لیکاف و مارک جانسون در سال استعاره در گفتار روزمره

ی جدیدی به سوی مطالعات استعاره گشودند. به باور ، دریچه09کنیمهایی که با آنها زندگی میکتاب استعاره

شر که اندیشه و عمل انسان بر آن استوار است، در ذات خود ماهیت استعاری دارد. اما آنها نظام مفهومی ذهن ب

توان از از آنجا که در حالت عادی دسترسی مستقیم به آن مقدور نیست، برای کشف ساختار این نظام می

ی ی اندیشهکه نظام مفهوم بازنمود ساختار مفهومی آن یعنی زبان بهره جست. از سوی دیگر، با توجه به این
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ای از اعمال انسان شاهد مهمی بر چیستی ت، اشارت زبانی هم، به عنوان گونهاوسبشر خاستگاه تفکر یا اعمال 

تعریف کردند )لیکاف ” ی چیزی بر اساسِ چیزِ دیگراستعاره را درک و تجربه“چنین نظامی است. به این ترتیب 

 شود. نامیده می 01«ی معاصر استعارهنظریه»ستعاره، (. رویکرد لیکاف و جانسون به ا9: 0711و جانسون، 

الف( استعاره مختص زبان ادبی “)ی دو فرض بنیان نهادند: ی خود را بر پایهلیکاف و جانسون نظریه

ای زبانی نیست، بلکه ریشه در نظام ی زبان نیز جای دارد، )ب( استعاره اصوالً پدیدهنیست و در کاربرد روزمره

شوند و به هوش نمیمحدود رانند صرفاً دارد. به باور آنان مفاهیمی که بر تفکر انسان حکم میمفهومی انسان 

(. به 9: 0110؛ نک. لی، 0711)لیکاف و جانسون ” اندهای انسان حاکمترین فعالیتترین و عادیحتی بر جزئی

که –ی بدن انسان را بارههای فکر کردن در( چگونگی تغییر در روش079-009: 0719عنوان مثال، جانسون )

-دهد. پیش از تحقیقات سیل، در آزمایشبه تفصیل توضیح می -حاصل شد 07پس از نتایج مطالعات هانس سیل

-رواج داشت. پس از کشف این که بدن انسان به محرک« بدن انسان یک ماشین است»ی های پزشکی استعاره

ی بدن به رواج یافت. استعاره« یک موجود زنده است بدن انسان»ی جدید دهد، استعارههای بسیاری پاسخ می

تفاوت باشند، زیرا داد بیهای خاصی که بدن نشان میشد تا پزشکان نسبت به واکنشی ماشین باعث میمثابه

دانستند. سیل به تدریج به این شده و رایج بیماری و عملکردهای جسمی را ثابت نمیآنها الگوهای پذیرفته

ی بدن است. این مسئله سبب شد ی جدیدی از اندیشیدن دربارههایی نیازمند شیوهچنین واکنش نتیجه رسید که

های نوین درمان آنها به وجود آید. تر از آن، روشها و مهمی بیماریای از فکر کردن دربارههای تازهتا روش

ای و ز تجربیات ادراکی، اندیشهای اهای گستردهی باال شاهدی است بر این که حوزهبه باور جانسون نمونه

ی کند و نحوهشوند. مفاهیم، ساختار آن چه را انسان درک میجسمی انسان به صورت استعاری ساخته می

ریف سازند. به این ترتیب، نظام مفهومی نقش مهمی در تعنوعانش را مشخص میارتباط او با جهان و هم

-حوزه»های استعاره است به معرفی سه مفهوم کلیدی کند. پیش از معرفی مشخصههای زندگی بازی میواقعیت

ی مقصد، ی تجربیات جسمی و حوزهی مبدأ، حوزهحوزه ، بپردازیم.«نگاشت»و « ی مقصدحوزه»، «ی مبدأ

ی مقصد منتقل ی مبدأ به حوزهوزهمفاهیمی است که از حی مفاهیم انتزاعی هستند. نگاشت نیز مجموعهحوزه

 شود. می
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گذارند. شماری از این مند را از خود به نمایش میها مشخصاتی نظامشناسان شناختی استعارهبه باور زبان

شود. های بعدی میکه بر اساس آن یک استعاره الگویی برای استعاره 01«الگوشدگی»مشخصات عبارتند از 

صرفاً جانشینی یک واحد زبان به جای واحد دیگر بر  اظر است بر این که استعارهن 00«یافتگیسامان»ی مشخصه

-تقارن»ی گردد. مشخصهی این استعاره مییافتهحسب تشابه نیست، بلکه همین جایگزینی سبب کاربرد سامان

یابد. میسویه ست و عکس آن کاربرد نبه این معناست که جایگزینی مستعارله با مستعارمنه یک 00«ناپذیری

نماید شناسان شناختی، چنین میگردد و به اعتقاد زبانناپذیری باز میبه ویژگی تقارن 07«زداییانتزاع»ی مشخصه

 تر از مستعارله انتزاعی باشد. که معموالً مستعارمنه کم

زندگی  که در آن به خوبی تمامی ساختار سفر در« سفر»ای است از ، استعاره«زندگی« »در آستانه»در شعر 

 توان به طور خالصه به صورت زیر نشان داد.یابد. ساختار این استعاره را میتجسم می

   

 

 

 زاده شدم «ما»من به هیأت  (00)

 به هیأتِ پرشکوهِ انسان

 انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود (00)
                                                             
20

 conventionality 
21

 . systematicity 
22

 . asymmetry 
23

 abstraction 



 

 

« مبدأیی»است از  «انسان»که « مسافری»آیند. ابتدا یک گرد هم میبه( عناصر سفر یک00( و )00ی )هادر نمونه

 کند. خود را آغاز می« سفر»، «تولد»به نام 

 اند. از زیستن در دنیا مشخص شده« های انسانهدف»به صورت  -در ابیات زیر-نیز « مقصدهای سفر»

های )که خود استعاره ای است برای التذاذ زیبایی کمانِ پروانه بنشینمشایِ رنگینتماتا در بهارِ گیاه به  (07)

 دیداری(

 موسیقی(ادراک و  ای برای لذت بردن از)استعاره غرور کوه را دریابم و هیبتِ دریا را بشنوم (04)

 ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خویش معنا دهمتا شریطه (09)

 و دوست داشته شدن نتوان دوست داشت (06)

 توان شنفتن (09)

 توان دیدن و گفتن (01)

 توان جلیلِ به دوش بردنِ بار امانت (07)

 ناکِ تحملِ تنهاییغم و توانِ (71)

 تنهائی

 تنهائی

 یِ عریان تنهائی

ستند یا ما در سفر به دیدن هو تاکید بسیار بر این که برخالف سایر سفرهایی که یا کسانی در سفر همراهمان  

 گیرد، مجدداً آشنایی زداییکنیم، این بار این سفر به تنهایی صورت میرویم یا با عده ای معاشرت میکسانی می

 های قالب سفر. از یکی از مولفه

 

در شعر بسیار برجسته است و این برجستگی از قرار دادن « های انسانهدف»و « تولد» هاینگاشتاهمیت 

 شود. حاصل میهم ِ سر ی بالفاصله پشتِدو قطعهدر  گفتهپیش هاینگاشت

 موانع سفر

 برکشمانداز را به جان در ام آزاد نبود تا هر چشمدستانِ بسته (70)

 بسته گذشتیمبسته گذشتم دست و دهانبسته دهانرخصت زیستن را دست (70)



 

 

 منظرِ جهان را  (77)

 تنها

   ی حصارِ شرارت دیدیمچشمییِ تنگاز رخنه

 

 پذیر است اما بر خالف انتظارمانبخش و دلسفر غالباً لذت

 کاهفرصت کوتاه بود و سفر جان (74)

 

 مرگ، پایان راه

 اجبار یگذرم از آستانهرقصان می (79)

 باید اِستاد و فرود آمد بر آستانِ دری که کوبه ندارد (76)

( همراه با خاموشی و 41-79های ی زوال انسان )نمونهافزون بر این، مرگ نیز حرکتی رو به پایین و نشانه

 ( در نظر گرفته شده است.40-40 هایسکوت )نمونه

 باید استاد و فرود آمد (79)

 یکوتاه است در پس آن به که فروتن باش (71)

 ی قطرانی است در نامتناهی ظلماتفروچکیدن قطره (77)

چون هرّاست آوار دریغ  خورشیدهای بیپژواکِ آوازِ فرو چکیدنِ خود را در تاالرِ خاموشِ کهکشان (41)

 توانی بشنوی(شنیدی )اما نمیمی

 شاید اگرت توان شنفتن بود (40)

 

های است. ویژگی« ی رفتن به مهمانیمثابه مرگ به»شود، معرفی می «در آستانه»ی کامالً بدیعی که در استعاره

. هستندهای مهمانی رفتن جملگی از ویژگی« وجود مهمانان»و « منتظر ماندن برای گشوده شدن در»، «آراستگی»

 توان گرفت. دهد، دربانی در کار نیست و سراغی از مهمانان نیز نمیاما مجدداً اتفاقی غیرمنظره روی می

 تا آراستگی را  (40)

 درآمدن  پیش از



 

 

   در خود نظاره کنی

 اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظارِ توست و (47)

 گاه اگر بی

 آیدات پاسخی نمیبه در کوفتن

 جا که آن (44)

 تو را 

 کسی به انتظار نیست

 جا که آن (49)

 جنبش شاید، 

 جنبش یافت(توان در مرگی که سکون را به دنبال دارد نشانی از ئی در کار نیست )چگونه میاما جُمَنده

 یِ مهمانانیِ توهمِ توست نه انبوهییِ آن سویِ در زادههر چند که غلغله (46)

 

 قالب-4

معرفی کرد  09«بنیادشناسی قالبمعنی»ای را با عنوان رویکرد تازه 04چارلز فیلمور 0770تا  0799های بین سال

های بدیعی برای بنیاد، شیوهکرد قالبشناسی شناختی است. به باور او، رویزبانمباحث اصلی که امروزه یکی از 

موجود و نیز چگونگی های از پیشهای تازه، افزودن معانی جدید به واژهپرداختن به معنی واژه، پیدایش واژه

دانست که درک هر یک از آنها را نظامی از مفاهیم مرتبط می« قالب»دهد. فیلمور انباشت معنایی به دست می

ی آن است. به این اعتبار که هرگاه یکی از عناصر چنین ساختاری در متن یا گیرندهمستلزم درک ساختار دربر

کند که فیلمور معرفی می شوند. در دیدگاهیگفتگو به کار رود، دیگر عناصر آن نیز به طور خودکار فعال می

یتی انگیزشی که در ی موقعها به واسطهبندیبندی تجربیات هستند و هر یک از این مقولهمقولهها معرف واژه

شود چه عمدتاً تصور میشوند. بنابراین، قالب بر خالف آنای از دانش و تجربه قرار دارند برجسته میزمینهپس

مثالً پاسخ احتمالی به این که «. چیزی است که برای درک آن واژه مورد نیاز است»بلکه « معنای واژه نیست»
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، «آموزدانش»باشد. این واژه با مفاهیم دیگری چون  «آموزشیمکانی جا یا »تواند صرفاً چیست، نمی« مدرسه»

« ی طبیعی انسانتجربه»گفته از طریق یابد. مفاهیم پیشمعنا می« تکالیف درسی»و « کتاب»، «درس دادن»، «معلم»

ه لحاظ نظری در نتیجه بآنها را از یکدیگر منفک کرد.  «مدرسه»توان در تعریف یابند و نمیبا یکدیگر پیوند می

ی خود ی خاص است که به نوبهای از قالب یک واژهداند بخش بالقوهی دنیا میچه گویشور دربارههر آن

 توان آن را به صورت زیر نشان داد. می و شودها را سبب میساختار چندبعدی قالب

 

 

 

 

 

 

 

های چین به معنی جنبهی معنایی )خطور نقطههاجنبهایی از آمیختهی درهممعنای واژه به عنوان توده

 اختیاری است(

 

 دهیم. را مورد بررسی قرار می« دادگاه»برای روشن شدن این بحث، ابتدا مفهوم قالب 

 کیکی کاشکی کاشکاش (49)

 داوری داوری داوری

 درکار درکار درکار درکار ...

 ردایِ شومِ قاضیاناما داوری آن سویِ در نشسته است، بی

 ش درایت و انصافذات

 اش زمان.هیأت

 

 معنای دستوری

 معنای مفهومی

 معنای تلویحی

 بکیمعنای س

 معنای متداعی معنای کاربردی

 آییمعنای هم



 

 

ی ارزش یک موقعیت یا رفتار شخصی دیگر دادگاه مکانی است که در آن شخصی نوعی قضاوت درباره

کند شود و شخصی که در ارتباط با رفتار یا شخصیت او قاضی قضاوت مینامیده می« قاضی»دهد که انجام می

جایی است که در « دادگاه»پذیرد یعنی ه آن قضاوت صورت مینام دارد. همچنین موقعیتی که با توجه ب« متهم»

و معنای متداعی « ردایِ شومِ قاضیان»ی باال، معنایِ متداعیِ شود. در نمونهواقع می« قضاوت کردن»آن فعل 

 شود. نیز به همراه این شعر منتقل می« درایت و انصاف»

مند در تغییرات که این مفهوم به شکلی نظامدر پژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است « قالب»بحث 

-مندی تغییرات معنایی مورد نظر نیست چرا که نظمهای ادبی، نظامکند. اما در تحلیلمعنایی ایفای نقش می

-گردد، جنبهشود و بخشی از آن چه ادبیّت متن ادبی را سبب میی زبان نسبت داده میپذیری به کاربرد روزمره

توان نشان داد؛ آن جا که می« میزبان»کرد زبان است. چنین کارکردی را در ارتباط با قالب ی کارهای خالقانه

 ناک. انگیز و خوفای است از چیزهای وهممیزبان نه موجودی دلنشین و خواستنی که مجوعه

 که آن جا (41)

 تو را 

 کسی به انتظار نیست.

 که آن جا

 جنبش شاید، 

 ئی در کار نیست:اما جُمَنده

 واح و نه اشباح و نه قدسیانِ کافورینه به کفنه ار

 نه عفریتانِ آتشین گاوسر به مشت

 دارشیِ منگوالهخورده با کالهِ بوقینه شیطانّ بهتان

 هایِ مُتنافی.قانونِ مطلقیِ بینه ملغمه

 

توسل به مفهوم  باتوان میکه  -رویکرد اومانیستی شاعر-های شعری شاملو ترین ویژگیدر ادامه به یکی از مهم 

 پردازیم. میآن را تحلیل کرد قالب 

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستان بسته (47)



 

 

 هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده

 هر بَدرِ کامل و هر پَگاهِ دیگر

 هر قلّه و هر درخت و هر انسانِ دیگر را

 

آن چه از طبیعت یا شهر و مانند آنها که با چشم »می به ترتیب دو معنای مفهوتوان میانداز برای قالب چشم

بنابراین معانی را برشمرد.  06«شودآن چه از آینده در نظر مجسم می»و معنای تلویحی « شوندغیر ملسح دیده می

جز معانی متداعی این واژه محسوب شده و ساختار این قالب را « زندگی»و « دریا»، «گل»های مثبتی چون پدیده

به عنوان « نغمه، چشمه، پرنده، بدر کامل، پگاه و درخت»هایی چون واژه« در آستانه»د. در شعر نبخششکل می

اند. تمامی موارد باال دارای بار معنایی مثبت هستند. پس از به کار رفته« اندازچشم»ی قالب زندهامفاهیم س

تردید افزاید و بین ختام به این مجموعه میرا به عنوان حس« انسان»ی ها شاعر واژهی این واژهگزینش آگاهانه

های کند که انسان نیز چیزی به غایت زیباست؛ گواه این ادعا معانی متداعیِ واژهاین معنا را به ذهن متبادر می

برای « آزاد بودن»، «چشمه»برای « پاکی و زاللی»، «نغمه»برای « نواز طبیعتی روحترانه»گفته است. پیش

« پیروزی و اقتدار»، «پگاه»برای « روشنایی و امید»، «بدر کامل»برای  «ل و بلوغ پس از طی مسیرکما»، «پرنده»

کنند و به این ترتیب، عالوه بر جملگی به مفهوم انسان داللت می «درخت»برای « ایستادگی»و  «کوه»برای 

آورند. حال اگر چنین ه وجود میب« انسان»تی نیز در قالب اتغییر« اندازچشم»ای به قالب افزودن معنای تازه

 هایی از این دستیابیم که ساختهای شعری دیگر شاملو نیز مورد مطالعه قرار دهیم درمیای را در نمونهمسئله

 شده است. «گراشاعر انسان»به عنوان نام گرفتن او موجب  که در شعر او فراوانی بسیار دارد
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 . تعاریف برگرفته از فرهنگ سخن است. 



 

 

 گیرینتیجه

 

ی شعری مورد بررسی قرار گرفته است، ناگزیر به ه در پژوهش حاضر تنها یک نمونهبا عنایت به این نکته ک

مفاهیمی که به صورت مجزا شده در تحقیق هستیم تا نشان دهیم مجموعهبرقراری رابطه میان مفاهیم مطرح

 به انتقال مضمون خاصی یاری رسانند.  ،توانند در قالب یک شبکهد چگونه مینمعرفی شد

های توانیم تحلیلترین صناعات ادبی به شمار آوریم؛ میی مهمدر مطالعات ادبی استعاره را در زمرهچه چنان

، «در آستانه»ی غالب در شعر نشان کردیم که استعاره رتر خاطپیشبندی کنیم. جمع این مفهومخود را پیرامون 

-ی مقصد نگاشته میأ به عناصر حوزهی مبداست و نشان دادیم چگونه عناصر حوزه« سفری زندگی به مثابه»

های حرکت بینگاریم، انتظار داریم که در ترین مشخصهشوند. حال اگر طی مسیر و حرکت را از جمله برجسته

نظر دقیقاً این منظور را برآورده  ی موردِدر نمونه« ی حرکتیوارهطرح»هایی برای آن بیابیم. کارکرد شعر نمونه

 کند. می

های گیری یکی دیگر از مشخصهی مناسب برای شکلی قدرتی نیز در ایجاد زمینهواره، طرحافزون بر این

-کند؛ یعنی این ویژگی که در هر سفر شماری منزل و هدف وجود دارد و مسافر از آنها میسفر ایفای نقش می

ست که با استفاده از واهای انسان در طول زندگی تردید حق انتخاب دارد. این منازل همان گزینشگذرد و بی

کنند. اما اند و بر مفهوم اختیار و آزادی انتخاب او تاکید مینشان داده شده قدرتی نوع دوم و سوم هایوارهطرح

اشاره به مفهوم پایان راه یا  -آیدزمانی که در مسیر حرکت مانعی پدید می -ی قدرتی نوع اول وارهنقش طرح

ی )مانند نمونه گرددی راه غیرممکن میشود و ادامهناگزیر از ایستادن میمقصد است؛ یعنی زمانی که انسان 

  .(04ی ای جز پذیرش ندارد )مانند نمونه-( و یا زمانی که چاره07

کند. به این صورت که هر سفر ی سفر کمک میزندگی به مثابه یاستعارهی حجمی نیز به القای وارهطرح

گفته با انجامد، دو مضمون پیشمی« مرگ»آغازد و به می« تولد»دگی، همانا با زنی آغاز و پایانی دارد. نقطه

-به کار رفته« مرگ»و « تولد»در چیزی به ترتیب برای « نبودن»در چیزی و « بودن»ی حجمی وارهتوجه به طرح

 اند.  

نند. در عین حال، چنان کی مورد نظر را تقویت مینیز استعاره« میهمان»و « میزبان»، «اندازچشم»های قالب

برد و رویکرد ی شاعر میهای سفر است راه به اندیشهکه خود یکی از مولفه« اندازچشم»چه دیدیم قالب 



 

 

نامتجانس به نظر « دادگاه»گفته در کنار قالب های پیشاین در حالی است که قالبکند. اومانیستی او را بیان می

پیرامون آن چه رخ داده  نوعی ارزیابی ،ت که پس از پایان یافتن هر سفرتوان دریافرسند. با اندکی دقت میمی

و در سفرهای غیررسمی به صورت « گزارش سفر»گیرد که غالباً در مورد سفرهای رسمی به صورت صورت می

در  نمایند چنان چهرخ میها واژه هیاتشود. اما به یقین تجربیات تلخ و شیرین سفر، در بیان می« نقل خاطره»

در اینجا خود  «.کاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشتفرصت کوتاه بود و سفر جان»خوانیم بند پایانی شعر می

بیان کرده و قضاوت اصلی را « در»چه در این سفر روی داده و پیش از عبور از ی آنمسافر دیدگاهش را درباره

کی، کی کاشکاش»ندان اطمینانی به حضور او ندارد؛ به قاضیِ نشسته در آن سوی در واگذاشته )که البته چ

 ...«(. داوری داوری داوری، در کار درکار در کار در کار 

شده در توان از دستاوردهای نظریات مطرحبا توجه به آن چه مطرح شده نگارنده بر این باور است که می

 های ادبی بهره جست. لدر تحلی« شناسی شناختیزبان»هایی غیر از ادبیات و مشخصاً حوزه
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