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چکیده
نظامی از جمله شاعران سبک آذربایجانی است كه اگرچه ارتباط چندانی با دربار شاهان نداشت؛ اما نگرشهاا ذهنّتاتهاایی
كه مّراث شاعران پّش از ا بود ،موجبات این را فراهم آ رد تا ا نّز خواه ناخواه ،تحت تاثّر گفتمان درباري عناصر مرتبط
با آن قرار بگّرد؛ به گونهاي كه عناصر درباري صورخّال مخصوص به این نوع گفتمان ،در شعر ا بسامد قابل توجهی پّادا
میكند تاثّر به سزایی بر شعر ا میگذارد .با توجه به همّن موضوع ،در پژ هش حاضر با اعتقاد به كارآمد باودن مااععاهي
شناختی در فهم درک بهتر نظام فکري اندیشگانی نظامی گنجوي ،تالش شده است تا ساختارهاي استعارهپردازي ،شاكلهها
آن عواملی كه باعث ایجاد استعارههاي مربوط به اشخاص درباري در ذهن نظامی میشود ،نشان داده شاود .از هماّن ر در
مسّر پژ هش تالش شد تا با مااععه بررسی دقّق استعارههاي شناختی د سویهي آنها ،نحوهي داد ستد بّن قلمر هااي
مورد نظر نمایان شود .مهمترین نتّجهي این پژ هش این است كه ثابت كرد ،بخش اعظمای از نظاام اساتعارهپاردازي نظاامی،
مربوط به نظام درباري میشود ،گفتمانی كه باعث خلق كالناستعارهها به تبعّت از آن خردهاساتعارههااي بساّار همیناّن
استعارههاي ساختارمند ،در خمسه نظامی گشته است.
واژگان کلیدی :نظامی ،خمسه ،استعارههای درباری ،استعارهی شناختی.

 .1مقدمه
شعر فارسی از آغاز پّدایش خود تا د رههاي پس از آن از پشتّبانی دربارها برخوردار باوده اسات مشاوتص اصالی
شاعران همّن حکومتها بودهاند كه گاه با در نظر داشتن مسائل سّاسی گاه بر اثار گارایشهااي ذ قای خااص
همینّن نمایش شکوه عظمت دربار خویش ،شاعران را به سر دن اشعار امیداشتهاناد آنهاا را تحات حمایات
خود قرار میدادند .باري ،حمایتهاي مادي معنوي درباریان از شعر همینّن ارتباط نزدیک شاعران باا حاكماان
رفت آمدشان به دربار آنان ،باعث شکلگّري نوع خاصی از ادبّات به نام ادبّات درباري گردید ،گونهاي از شعر
كه بنابر ذائقهي مخاطب خاصی كه داشته ،داراي عناصر یژگیهایی بوده كه بّشتر تحات تااثّر مساائل دربااري
نوع زندگی درباریان قرار داشته است .در اقع محّط دربار بنابر جذابّتتهاي یژهاي كه براي شااعران ادباا داشاته
مانند به دست آ ردن صله  ،حفظ آثار ماندگاري آنها ،شهرت كسب مقام در دربار غّره ،آنهاا را بار آن ا مای-
داشته است تا براي نّل به این اهداف جلب نظر مخاطب درباري ،در شعر خود هرچاه بّشاتر از عناصار گفتماان
درباري بهره بگّرند به خلق تصا یر توصّفاتی ر ي بّا رند كه بّشتر رنگ بوي اشارافی دربااري دارد باه
گونهاي نمایانگر زندگی اشرافی باشد.
ابستگی بسّار شعر فارسی در د رههاي ا عّتهي خود به دربار ،منجر شد تا نگرشها ،ذهنّتتهاا همیناّن سانت-
هاي خاصی ارد شعر فارسی شود .از جمله ذهنّتتهاي خاصی كه ایجاد شد ،این با ر بود كه براي ارزشامند جلاوه
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دادن پذیرفتنی كردن كالم ،باید آن را با گفتمان درباري اشارافی عناصار عاوازم مارتبط باا آن آمّختاه كارد.
نگرشی كه عاملی می شود تا برخی از شاعران سعی كنند ،فضاي شعري خود را در حال هواي درباري حفاظ كنناد
براي تصویرسازيها استعارهپردازي هاي خود ،خودآگاه ناخودآگاه بنابر آن ذهنّت خاص ،تحت تااثّر گفتماان
درباري باشند حتی از این طریق بسّاري از با رها اعتقادات خود را در قاعب گفتماان دربااري ماارن كنناد؛ در
اقع در ضمّر شاعران چنّن مرتسم شده بوده است كه زندگی مردم عادي ارزش چندانی نادارد عناصار اجازاي
متعلق به آن پایدار نّست؛ زیرا پّش پاافتاده غّرقابل تامل است همّن نکته سبب شده است شاعران به عناصاري
كه در زندگی عادي ایشان جریان داشته كمتر توجه كردهاند همّن عدم توجاه دقات نکاردن در مساائل زنادگی
ر زانه عادي تودهي مردم كه بیارزش غّرقابل تامل تشخّص داده شده است ،سببی است براي گرایش شااعران
به تامل در عناصري كه از محّط زندگی اشرافی درباري برمیخّزد در نظر آنان پایداري بقاء همّشاگی دارد
به علت عدم دسترسی براي تودهي مردم نوعی جنبهي اساطّري افساانهاي باه شاعر آنهاا مایداده اسات ششافّعی
كدكنی )932 :6831 ،مسئلهاي كه میتوان شواهد آن را در تصا یر به كار رفته از برخی از شاعران ،مانند نظاامی نّاز
یافت .ا از جمله شاعرانی است كه اگرچه ارتباط چندانی با دربار شاهان نداشت؛ اما نگرشهاا ذهنّتاتهاایی كاه
مّراث شاعران پّش از ا بود ،موجبات این را فراهم آ رد تا ا نّز خواه ناخواه ،تحت تاثّر گفتمان درباري عناصر
مرتبط با آن قرار بگّرد؛ به گونهاي كه عناصر درباري صورخّال مخصوص به این نوع گفتمان ،در شاعر ا بساامد
قابل توجهی پّدا میكند تاثّر به سزایی بر شعر ا میگذارد .نظامی شاعري نوآ ر مبتکر است بناابر اسالوو
شّوة خاص شعري خویش ،بّشتر سعی در نوآ ري در صورخّال كالم خود دارد تمایل چندانی به آ ردن تصاا یر
كلّشهاي ندارد ،به همّن دعّل مشاهده میكنّم برخی از تصا یري كه نظامی از طریق عناصر درباري خلاق مایكناد،
بسّار تازه جدید است .با توجه به همّن موضوع ،هدف از این پژ هش ،بررسی استعارههاي مرباوط باه اشاخاص
درباري در خمسهي نظامی براساس دیدگاه استعارهي شناختی است تا نقش كلّدي مهم تصاا یر دربااري در آثاار
نظامی نشان داده شود حوزههایی كه استعارههاي مربوط به اشاخاص دربااري در آن بساامد باادیی دارناد ،ماورد
شناسایی قرار گّرد .مسأعه اساسی این است كه از رهگذر بررسی آنیه در این پاژ هش توساعا «اساتعارهي دربااري»
نامّده شده است میتوان به كلّدهاي شناختی فهم شعر نظامی دست یافت اثبات كرد كه سااز كار اساتعارهپاردازي
نظامی در این حوزه بر محور نظام معنادار قابل توصّفی استوار است.منظور از استعارههاي درباري در این پاژ هش
استعارههایی است كه عناصر تشکّل دهندهي آن از گفتمان سلانتی دربار گرفته شده اسات شاامل اصااالحات
رزمی ،امور قضایی دیوانی ،آدت اماكن درباري ،شکار دیگر اماور دربااري مایباشاد .در اقاع اساتعارههااي
درباري شاخصه ي سبکی برجسته قابل توجهی در ساح بالغی خمسه نظامی است در صورت اثبات این مدعا
توصّف طرحوارههاي مفهومی آن ،میتواند به عنوان سنجهاي مهم در بررسی آثاري كه به تقلّد از خمساهي نظاامی
نگاشته شده است ،سودمند اقع شود.
 -2سواالت تحقیق
 .6كاركرد ساختاري استعارههاي مربوط به اشخاص درباري در خمسه نظامی چّست؟
 .9فرایند شکلگّري استعارههاي مربوط به اشخاص درباري در خمسه چگونه است؟
 .8نظامی بّشتر براي تبّّن چه مفاهّمی از استعارههاي درباري استفاده كرده است؟
 -9سابقهی تحقیق
در این تحقّق ،استعارههاي خمسهي نظامی از منظر ر یکرد شناختی مورد بررسی قرار میگّرد كه این امر در تحلّال
منظومههاي نظامی كاري بیسابقه به شمار میآید؛ زیرا كه بررسی پّشّنهي تحقّاق در زمّناهي صاورخّال مبحاث
استعاره در خمسهي نظامی نشان میدهد كه اكثر این پژ هشها ،با دیادگاه كالساّک سانتی باه بررسای تحلّال
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صورخّال استعاره در خمسه پرداختهاند تحقّقی كه با ر یکرد شناختی مفهومی به بررسی سر دههااي نظاامی
در خمسه بپردازد در ادبّات فارسی پّشّنهاي ندارد پژ هشی در این زمّنه انجام نشده است؛ باا جاود ایان ،چناد
منبع را میتوان به مثابهي پّشّنهي این تحقّق دانست.
نخستّن مهمترین كتابی كه به بررسی تصا یر بالغی مرتبط با عوازم عناصر اشرافی پرداخته است ،صاورخّال در
شعر فارسی دكتر شفّعی كدكنی است .دكتر شفّعی كدكنی در این كتاو ،در ارتباط با تصا یر اشارافی منشاا آنهاا،
بحثهاي مبسوط دقّقی بّان كردهاست .ا در این كتاو به اشرافی بودن شعر فارسی اشاره دارد در بخاشهاایی
به راباهي اشرافّت نوع تصویرهاي برخی از شعرا همینّن تاثّر اشرافّت بر اژگان شاعر فارسای مایپاردازد؛
ضمناً ي پس از این مبحث ،بخشی را نّز به بحاث تصاا یر ساپاهی اختصااص مایدهاد در آن ریشاهي برخای
تصا یري كه منشا آنها عنصر سپاهی است ،مورد اكا ي بررسی قرار میدهد ششفّعیكدكنی.)6831 ،
فرد دیگري كه در راباه با اشرافّت تصا یر مربوط به آن تحقّقاتی انجام داده است ،ابراهّم اساتاجی اسات .ا در
سال  6836از رساعه ي خود را با عنوان فرهنگ عناصر اشرافی كاربرد بالغی آنهاا در شاعر فارسای تاا قارن پانجم
هجري قمري در دانشگاه فرد سی مشهد دفاع كرد بعدها آن را تحت عنوان مجري مرصع به چاپ رسااند .كاار ا
دا راي گستردگی بسّاري بود در آن ،انواع مختلف عناصر اشرافی از فلازات گرفتاه تاا شابهفلازات ،احجاركریماه،
زهرها ،پادزهرها ،چوبهاي زینتی ،مواد خوراكی غّره را مورد بررسی قرار داده بود ش ر .ک .استاجی.)6836 ،
 -4نظام اصطالحی تحقیق
 -1-4استعارهی شناختی )(Conceptual Metaphore
زمانی كه یک قلمر مفهومی از طریق قلمر مفهومی دیگر شناخته میشود ،با استعارهي شاناختی ر بار هساتّم.
این شناخت به سّلهي مشاهدهي یک مجموعه از نگاشتها یا تناظرهاي قاعدهمند حاصل مایشاود Kövecses,
) .)2002:248این استعارهها صرفاً یک قرارداد زبانی نّستند ،بلکه در شّوههاي مختلف شناختی بشر از پدیدههااي
جهان خارج ریشه دارند محصول نگرشها ذهنّتهاي افراد نسبت به محاّط پّراماون خاود هساتند .ساّاره
سلاهي هركدام از نگاشتهاي شناختی در متون مختلف ،خصوصاً متون ادبی موجب میشاود تاا طّاف ساّعی از
تصا یر ،توصّفات ،مجازها كنایههاي مختلف در متن به جود بّاید جهانبّنایهاا مجموعاه با رهاا عقایاد
نویسنده از دبهدي اینگونه استعارهها خود را نمایان سازد.
 -2-4نگاشت )(Mpping
نگاشت اصلیترین مهمترین مبحث در نظریۀ استعارة مفهومی محسوو میگردد كه از علم ریاضاّات گرفتاه شاده
است منظور از آن ،تناظرهاي نظاممند استعاري بّن مفاهّمی است كه ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارناد (grady,
) .2007: 190به زبان دیگر استعارة مفهومی ،نگاشت قلمر هاي متناظر مّان د امر انتزاعی حسی یا دامنۀ مقصاد
منبع میباشد ،كه از طریق آن آدمی به درک استددل در مورد مفاهّم انتزاعی ذهنی میپردازد به ناوعی مای-
تواند مفاهّم ذهنی غّرحسی را براساس امور عّنی محسوس ،ملموس قابل درک همینّن ساختارمند نماید.
 -9-4قلمرو مبدأ )(Source Domain
قلمر یی مفهومی است كه ما از آن براي درک قلمر مفهومی دیگر استفاده میكنّم ،درجهي انتزاعی بودن این قلمار
نسبت به قلمر هاي مقصد بسّار كمتر است ).)Kövecses, 2002:252
 -4-4قلمرو مقصد )(Target Domain
قلمر یی است كه ما سعی میكنّم به كمک قلمر هاي مفهومی دیگر آن را درک كنّم ،این قلمار نسابت باه قلمار
مبدأ انتزاعیتر ذهنیتر است )(Ibid
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 -5-4استعارههای هستیشناختی)(Ontological Metaphore
استعارههاي هستیشناختی ،استعارههایی هستند كه به ما این قابلّت را میدهند كه مفااهّم اماور انتزاعای را بناابر
تجاربی كه از پدیدههاي مختلف داریم ،در قاعب هستومندهایی شی بنّاد ،ظرف بنّاد یاا جانادار بنّااد ،ملماوس
قابل درک نمائّم.
 -1-4استعارههای ساختاری )(Structural Metaphore
در این نوع استعارهها ،یک مفهوم در قاعب مفهوم دیگر به صورت كامالً نظاممند ،ساختاربندي قاعببندي میشاود؛
به عبارت دیگر این استعاره این امکان را فراهم میكند تا سخنور قلمر مقصد را از طریق ساختار قلمار مبادأ درک
نماید ))Kövecses, 2002: 33
 -7-4استعارههای تصویری )(Image Metaphore
این نوع از استعاره ،حاصل فراافکنی یک تصویر عّنی بر ر ي تصویر عّنی دیگر است با استعارههاي سااختاري
استعارههاي هستیشناختی تف ا ت بسّار دارد .در فرآیند ایجاد این استعاره ،كل ساختار یاا بخشای از یژگایهااي
قلمر مبدأ مانند رنگ ،ر شنایی ،شکل جنبههاي دیگر به قلمر مقصد نسبت داده میشود؛ در اقاع اساتعارههااي
تصویري بازنمودهایی زبانی هستند كه براساس نگاشت قلمر هاي متناظر شباهتهاي ظااهري باّن د امار عّنای
ایجاد میشوند با جود اینکه باعث مقوعهبندي یا ساختاربندي امر شناخت نمیشوند؛ اما مانند دیگر استعارههااي
شناختی ،براساس اصل تغّّرناپذیري مفاهّم یک قلمر را بر مفاهّم قلمار دیگار فراافکنای مایكنناد (Guerra,
).2009: 63
 -8-4کالن استعارهها )(Megametaphors
كو چش در تعریفی كه از این نوع استعاره ارائه میدهد ،آنها را استعارههایی میداند كه هرچند خود بازنمود صاوري
نمییابند ،اما به تمام خردهاستعارههاي یک متن انسجام میبخشند یک ساختار منساجم اساتعاري را در ماتن پدیاد
میآ رند بّشتر آنها را میتوان در ادبّات مشاهده كرد). (2002,51
 -5روش تحقیق
ر ش این تحقّق بر مبناي ر ش توصّفی -تحلّلی است ،به این طریق كه نگارنده پس از برگزیدن خمساهي نظاامی
به تصحّح بهر ز ثر تّان به عنوان مبناي كار ،به مااععهي دقّق آن پرداخت سپس اقدام به اساتخراج اساتعارههااي
درباري هریک از منظومههاي آن نمود كه در طی آن ابّات دربردارندهي استعارهها ،به همراه نگاشتهااي حاصال از
آنها با ذكر شمارهي صفحه بّت فّشبرداري گردید.
حجم زیاد دادهها همینّن ناكارآمدي استفاده از ر شهاي سنتی ایجااو مایكارد كاه در بررسای آماارگّري
استعارههاي درباري ،از نرمافزارهاي رایانهاي مخاتص باه امار پاردازش تحلّال دادههاا مانناد SPSS ،Excel
 Accessاستفاده شود .بر همّن مبنا در ادامه با ارد كردن دادهها در نرمافزارهاي رایانهاي ،هر كدام از آنهاا فهرسات
بنابر نوعشان به قسمتهاي مختلفی تقسّم شدند؛ چنانکه براي بهتر نشان دادن ساز كار اساتعارهپاردازي در شاعر
نظامی ،استعارههاي مربوط به اشخاص درباري ،بر مبنااي د ساویهي مبادأ مقصاد ماورد بررسای تحلّال قارار
گرفتند .عال ه بر این ،استعارهها برطبق گسترهي فرآیند استعارهپردازي ،در پنج حّاهي مفاهّم ،طبّعت ،امور مصنوع،
انسان حّوان متعلقات ان ردهبندي گردیدند .تصا یر جد لهاي بسّاري كه در این پژ هش جود دارد ،نماود
دستهبنديها آمارگّريهاي بسّاري است كه از استعارههاي مربوط به اشخاص درباري صورت گرفته است .گفتنای
است ،در این پژ هش به جاي ذكر منظومههاي خمسه از عالئم اختصاري استفاده شده است شم .ا) نشانهي مخزن-
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ادسرار ،شخ.ش) خسر
نامه میباشد.

شّرین ،شل.م) عّلی مجنون ،شه.پ) هفتپّکر ،شش.ن) شرفنامه شا.ن) نشاانهي اقباال-

 -1بحث اصلی تحقّق
 -1-1حوزهی اشخاص درباری
استعارههاي مربوط به اشخاص درباري اصلیترین پربسامدترین استعارههاي خمسهي نظامی مایباشاد كاه بخاش
مبدأ آن با دربرداشتن  6291استعاره 83 ،درصد از كل این مقدار به حساو میآید .استعارههاي بخش مبدأ ،اشخاص
مناصب درباري زیادي را در بر میگّرد كه حد د تقریبی آنها به  16شاغل دربااري مایرساد؛ از اساتعارهي ادي
شاهی گرفته تا مناصبی همیون شاقان ،قاصدان ،جنّبت كشان غّره كه نمونههاایی از آنهاا در جادا ل اشاکال
ارائه شده در بخشهاي بعدي نشان داده میشود .در این بّن استعارههاي مربوط به نهاد شاهی داراي بّشترین بساامد
در بّن تمام اشخاص مناصب درباري است ،چنانکه از حاد د  6291ماورد اساتعاره در ماورد اشاخاص دربااري،
حد د  36درصد از آنها؛ یعنی  6393مورد آن ،به نهاد شاهی شخصّت شاه مربوط میشود كاه بساّار جااي تامتال
دارد؛ گویا مقام شخصّت شاه ،به علت مركزي بودن اینکه مظهر تمام كمال قدرت حاكمّت میباشاد ،ذهان
نظامی را بسّار تحت تاثّر خود قرار داده ا را اداشته است تا بّش از همهي اشخاص دربااري ،شااه را مادت نظار
خویش قرار بدهد از این نهاد براي بسط خردهاستعارههاي دیگر در خمسه استفاده نماید .از استعارههاي ماارن در
این بخش میتوان به استعارههاي «خدا شاه است»« ،محمد شاه است»« ،مجنون شاه است» «دل شااه اسات» اشااره
كرد.
جدول( 1میزان استعارههای مربوط به حوزهی اشخاص درباری).

ردیف حووووووووووزهی م .ا
اشخاصدرباری

خ .ش ل .م ه .پ

ش .ن ا .ن

تعداد کل

1974 120 198 554 493 248
360
مبدأ
6
3533 135 778 573 66 1952
29
مقصد
9
5507 255 976 1127 559 2200
832
كل
8
چنانکه در جد ل باد مشخص است ،استعارههاي مربوط به قلمر مقصد در منظومههاایی كاه داراي مضامون
درباري هستند بّشتر است از سوي دیگر آثار غّردرباري یا عرفانی داراي حجم بّشتري از استعارههاي مرتبط باا
قلمر مبدأ میباشند كه در این بّن منظومهي هفت پّکر با توجه به اینکه هام داراي مضامون دربااري هام داراي
ماهّتی رمزي است ،استعارههاي قلمر مبدأ مقصد آن در یک ساح داراي تناسب است.
مّزان اشخاص درباریی كه در این بخش مورد توصّف اقع گشتهاند نّاز باّش از  666شخصاّت اسات كاه شاامل
شاهان حاكمان ،زنان درباري دیگر خدمه میباشد .بّشتر استعارههاي این حوزه در مورد شخصّتت شّرین است.
در اقع مّزان استعارههایی كه نظامی در توصّف شخصّت شّرین به كار برده  6692استعاره اسات كاه در كال86 ،
درصد كل استعارههاي این حوزه محسوو میشود .پس از این شخصّت ،خسر قرار دارد كه نظامی  161استعاره به
ا اختصاص داده است پس از خسر  ،شخصّتهاي اسکندر ،كنّز چّنی ششرفنامه) ،بهارام كنّازان شاّرین باه
ترتّب با در برگرفتن  668 668 ،631 ،831استعاره ،داراي بّشترین حجم توصّف میباشند .اعبته باید توجه داشت
كه عدد ارائه شده در راباه با مّزان استعارههاي مربوط به اسکندر ،برگرفته از د منظوماهي شارفناماه اقباالناماه
است مقدار استعارههاي به كاررفته در مورد ا  ،به صورت منظومهي كلی اسکندرناماه محاسابه گردیاده اسات كاه
سهم هریک از منظومههاي شرفنامه اقبالنامه ،به ترتّب  91 869استعاره میباشد.
 -1-1-1مفاهیم ،مبدأ
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در این بخش حد د  6626استعاره به كار رفته است كه در آن مفاهّم زیادي از طریق كاربرد اشخاص درباري مفهوم
سازي شدهاند اغلب این مفهوم سازيها نّز در ارتباط با شخصّتت شاه قرار دارد .از مّان حجم سّع استعارههااي
مربوط به شخصّتت شاه ،مهمترین پربسامدترین استعاره ،كالن اساتعارهي «خدا شاه اسوت» مایباشاد كاه برطباق
بررسی دادهها ،در  216بّت نمود یافته بسّاري از اساتعارههااي دیگار را تحات ساّارهي خاود درآ رده اسات
توانسته شبکهاي از استعارات را در متن خمسه ایجاد كند كه نمود آن در بخش تحمّدیتههاي منظوماههاا همیناّن
بخش مربوط به نعت پّامبر اسالم مسائل مربوط به معراج ایشان ،بسّار بّشتر از سایر بخشهاي منظومههاا نمایاان
است .اعبته در این راباه ،منظومهي هفتپّکر میتواند یک استثنا باشد؛ زیرا كه در این منظومه عال ه بر اینکاه كاالن
استعارهي «خدا شاه است» در بخش تحمّدیته معراجنامه آمده است ،در داستان گنبد ا ل این منظومه نّاز ،قهرماان
داستان یعنی شاه سّاهپوش ،با شاهبانویی دیدار میكند كه بر طبق تفاسّري كه در مورد این داستان انجام شاده اسات،
شاه بانوي زن ،نمود خدا ند است در این تحقّق نّز براساس همّن تفاسّر ،استعارهي شاهانهي مربوط به این شاه-
بانو را در مجموع ،در زیر مجموعهي كالن استعارهي «خدا شاه است» قرار دادهایم شبراي اطالعات بّشتر ر.ک .باري،
.)6833
رضوان
(خازن)

رحمت
(بنده)

دور
(جنیبت
کش)

جبرئیل
(گنجور)

فرشتگان
(پردگی)

وصال

نه فلك

(سراپرده

(پرده

دار)

حیرت
(بنده)

خدا

دار)

(شاه)

زهره
(غالم)

عصمت

غنچه

(بنده)

(بنده)

دل
(بنده)

معرفت
(ساقی)

غیرت
(بنده)

 .1شاهانگاری خدا.
همانگونه كه در تصویر مشخص است ،كالناستعارهي خدا شاه است ،منجر به ایجاد خاردهاساتعارههااي فرا انای در
ذهن نظامی شده است ،خردهاستعارههایی كه در آنها امور مختلفی همیون اماور انتزاعای؛ مانناد صاال ،حّارت
عصمت پدیده هاي طبّعای مختلاف همیاون غنیاه ،زهاره ناه فلاک ،در قاعاب اشاخاص مناصاب دربااري
ساختاربندي شدهاند شبکهاي منسجم از استعارهها را پدید آ ردهاند كه حول محور استعارهي خدا شاه اسات قارار
دارند.
استعارهي دیگري كه در بخش مفاهّم ،تحت استعارهاي شاهانگارانه ،بّشترین بسامد را داراست ،اساتعارهي «دل شواه
است» میباشد .این استعاره با نمود در  19بّت ،پس از كالن استعارهي «خدا شاه اسات» در جایگااه د م قارار دارد.
هرچند این استعاره را در كل خمسه به صورت متغّر میتوان مشاهده كرد ،اما بّشترین بسامد آن با حد د  83ماورد،
در منظومهي مخزنادسرار است كه با توجه به در ن مایه محتواي ایان اثار كاه غاعباار داراي موضاوعی اخالقای
عرفانی می باشد ،شاید این امر كامالً طبّعی جلوه كند .این استعاره نّز همیون اساتعارهي خادا شااه اسات توانساته،
خردهاستعارههایی را تحت سّارهي خود قرار دهد كه بخشی از آنها در تصاویر شامارهي  9نشاان داده شاده اسات.
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ماابق با تصویر ،دل به دعّل مفهومسازي در قا عب منصب شااهی ،داراي ارجحّات شاأن باادیی نسابت باه دیگار
اعضاي بدن شده است ،از همّن ر بسّاري از اعضا جوارن انسانی همانناد صافرا ،شاش ،جگار كلّاه باا قارار
گرفتن در قاعب درباري به مثابهي خدمه حشم دل درآمدهاند تحت فرمان سلاهي آن قرار دارند.
صفرا

سپرز

(یزك دار)
شش(سوار

(غالم
سیاه)

کلیه

سرخ پوش)

دل
(شاه)

(پهلوان
رویین تن)

روده

جگر (سپه
ساالر)

(کمند
افکن)

 .2شاهانگاری دل.
پس از استعارهي مزبور ،استعارهي «سخن شاه است» با  69مورد نمود ،از نظار بساامد تعاداد در كال خمساه ،در
جایگاه سوم قرار دارد .بّشترین مّزان این استعاره در مخزن ادسرار است؛ نظامی در این منظومه ،براي سخن فضّلتی
خاص قائل میشود از برتري آن سخن میگوید مقدتم بر دل به آن میپردازد شمخزن ادسرار 93 ،تاا  .)33پاس از
این منظومه بّشترین تعداد بسامد این استعاره در خسر شّرین قرار دارد .مّزان این استعاره ،در دیگر منظومهها باه
غّر از عّلی مجنون ،تنها به یک مورد میرسد.
از استعارههاي دیگري كه در این قسمت جاي میگّرند ،میتوان به مواردي همیون «عقل شاه اسوت» «دولوت و
اقبال شاه است» اشاره كرد كه از دیگر استعارهها داراي بسامد بّشتري هستند ا عی در عّلی مجنون هفت پّکر
د می تنها در خسر شّرین نمود دارد .همینّن باید بر این نکته تاكّد كرد كه مفاهّم صرفاً از طریق منصب شاهی
مفهوم سازي نشدهاند ،بلکه بخشی از آنها نّز از طریق مناصب دیگر مثل بندگی ،پردهداري نگهبانی توصّف شاده-
اند كه نمونههایی از آنها را در نمودار مربوط به كالن استعارهي خدا شاه است مشاهده میكنّم.
 -2-1-1مفاهیم ،مقصد
نظامی گنجوي براي توصّف شخصّتتهاي درباري خود در منظومههاي مختلف 623 ،بار از مفاهّم اماور انتزاعای
بهره گرفته است .ا در منظومهي مخزنادسرار از قلمر ي مفاهّم براي توصّف شخصّتتهاي درباري استفاده نمای-
برد؛ اما در منظومههاي دیگر ،برخی از اشخاص را در قاعب مفاهّم انتزاعی به تصویر میكشد .بّشترین استعارههاایی
كه در این قلمر یافت میگردد ،مربوط به منظومههاي خسر شّرین ،هفت پّکر همینّن شرفنامه است كه باه
ترتّب هر یک داراي  11 36 32مورد استعاره میباشند .منظومههاي دیگر؛ یعنی عّلی مجنون اقبال ناماه نّاز
هر كدام به ترتّب با داشتن 3 9 ،مورد استعاره ،كمترین بسامد را در این قلمر ي دارا هستند.
علت افز نی مّزان استعارههاي سه منظومهي مزبور در این بخش ،بّشتر به در نمایه مضمون این منظومهها مارتبط
میگردد؛ زیرا همانگونه كه میدانّم این منظومهها مااهّتتی دربااري اعبتاه عاشاقانه دارناد در آن شخصاّتتهااي
مختلفی از جمله زنان درباري جود دارند كه به علت كلّدي بودن نقش آنها در داستانها ،نظامی به آنها توجه داشته
براي توصّف جمال زیباییشان از امور مختلفی از جمله مفاهّمی همیون پري ،بخت ،حاور ،آرز یاا فرشاته
استفاده میكند؛ به همّن دعّل در اینجا بّشتر استعارههایی كه در مورد اشخاص درباري در قلمر مفاهّم به كار رفتاه
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است مربوط به زنان درباري میشود ،چنانکه نظامی بّشترین استعاره را در این زمّناه باراي توصاّف شاّرین باا 36
مورد ،دختر حصاري كنّز فتنه با  66مورد كنّز چّنی باا  69ماورد ،باه كاار مایبارد .در جاد ل زیار برخای از
شخصّت هایی كه بّشترین مّزان استعاره در این بخش به آنها اختصاص داده شده ،به همراه مفاهّم برجستهي ماورد
استفاده در توصّف آنها ،نمایش داده شده است:
جدول ( 2انتزاعی انگاری اشخاص درباری).

منظومه شخصیت
شّرین
خ .ش خسر
كنّزان شّرین
اتابک ابوجعفر
ملک اخستان
ل .م
دختر حصاري
بهرام
ه .پ
كنّز فتنه
كنّز شاه كنّزفر ش
اسکندر
ش.ن
كنّز چّنی
نوشابه
كنّزان نوشابه

استعارههای برجسته
پري ش ،)62پري ر ي ش ،)9حور ش ،)3پري پّکر ش ،)3جان ش)9
بخت ش ،)9پري ش ،)6جان ش ،)6بهشت ش ،)6فتنه ش ،)6فر خدا ش)6
پرير يش،)1حور ش.)9پري ش،)6
خدا ش ،)6ظل خدا ش ،)6جان جهان ش ،)6د عت ش)6
جان عاعم ش )6دست ظفرش ،)6ر زگار قاهر ش ،)6فضل خدا ش.)6
پري ش ،)1پري رخ ش ،)9حورش ،)6فرشتهش.)6
جان ش ،)6جبریّل ش ،)6فرشته ش.)6
پريچهره ش ،)9فتنه ش ،)9حور ش.)6
پري ش ،)8پريچهره ش ،)9جانِ دیده ش،)6حوراععّنش.)6
سر ش ش ،)6بخت ش ،)6د عت ش ،)6فرشته ش.)6
پري پّکرش ،)9آو حّات ش،)3پري چهره ش ،)8فرشته ش.)9
پري چهره ش ،)8پري ش ،)6دیو ش ،)6فرشته منش ش.)6
پري پّکر ش ،)3پريچهره ش ،)6پري ش ،)9حور ش.)6

نکتهي قابل تامتل در جد ل نمایش داده شده ،توجه خاص نظامی به مفهوم انتزاعی پاري اسات كاه نظاامی باّش از
همه به آن توجه نشان داده در  21مورد ،از این مفهوم براي توصّف شخصّتتهاي درباري بهره بارده اسات .ا در
خسر شّرین هفت پّکر از این عنصر بّشتر استفاده میكند كه بهرهگّري آن در منظومهاي همیون هفات پّکار
كه بعضی از داستان هاي آن مربوط به پریان اموري از این دست است ،ممکن است حاصل تابّق نوع استعارهها باا
مضامّن داستانها منظومهها باشد نشان میدهد كه ا به تناسب نوع منظومهاي كه مایساراید یاا داساتانی كاه
بازگو میكند ،در گزینش استعارهها تصا یر خویش نّز كمال دقت را دارد سعی میكند تا حد امکان بّن زمّنهي
داستانی منظومه استعارههاي خویش تناسب تعادل برقرار نماید.
مقایسه و تحلیل دو بخش:
بر اساس آنیه كه در بخش مفاهّم حوزهي اشخاص درباري مشخص گردید ،مشاهده میشود برخای از گفتماانهاا
داراي یک داد ستد استعارهاي با گفتمان درباري هستند .بارزترین این گفتمان ،گفتمان دینی است .بر طبق آنیه كاه
در نمودار شاهانگاري خدا همینّن جد ل شمارهي  66نشان داده شده است ،مشاهده میكنّم كه نظامی همانگونه
كه خدا ند را در هّبت یک شاه ترسّم میكند متعلقات آن مانند جبریّل رضوان را گنجور خازن معرفی مای-
كند ،در بخش مقصد در توصّف شاهان اشخاص مناصب درباري دیگر نّاز از متعلقاات گفتماان دینای مانناد
خدا ،فرشته بهشت استفاده میكند از این طریق به آنها جنبهي اعوهّتت تقدتس میبخشد به آنها ماهّتی كاامال
فراانسانی فوص بشري میبخشد .تصویر زیر قسمتی از این داد ستد استعارهاي گفتمانی را نشان میدهد:
 -9-1-1طبیعت ،مبدأ

بررسی و تحلیل استعارههای مربوط به اشخاص درباری در خمسه نظامی براساس دیدگاه استعاره شناختی 3 /

در این بخش  996استعاره جود دارد كه سهم هریک از منظومههاي مخزنادسرار ،خسر شّرین ،عّلی مجناون،
هفت پّکر ،شرف نامه اقبال نامه 69 81 ،13 ،82 ،39 ،88 ،مورد استعاره میباشاد .نظاامی در ایان بخاش طّاف
زیادي از پدیدههاي طبّعی را مدتنظر قرار داده است ،پدیدههایی كه هركدام از آنها ماهّتت ساختار شاکل خااص
خود را دارند از همدیگر كامالً مجزا متمایز هستند؛ پدیدههاي طبّعیاي كه نظاامی آنهاا را باه مثاباهي اشاخاص
درباري مثل شاه ،بنده غالم ،جنّبت كش ،نگهبان غّره توصاّف كارده اسات .شاکل زیار جاد ل شاماره ،66
نمایانگر اموري طبّعی هستند كه به شاه دیگر مناصب درباري تشبّه شدهاند:

شب

خورشید
()92

()3

آسمان
()5

گل

کیوان

()11

()1

آتش

خزان

شاه

()1

()1
هفت

ماه ()2

سیاره
نور
صبح
()1

صبح
()7

سحر

()1

()1

 .4شاهانگاری پدیدههای طبیعی.
بر طبق تصویر باد ،نظامی بّش از همهي پدیدهها به امور سما ي نوري توجه داشته است بسّاري از پدیدههاایی
از این دست مانند خورشّد ،ماه ،آسمان غّره را به مثابهي شاه توصّف نموده است كاه باارزترین آنهاا اساتعارهي
«خورشّد شاه است» میباشد كه با نمود در حد د  89بّت در كل خمسه ،بّشترین بسامد را در بّن عناصر طبّعی در
این بخش از آن خود كرده است به جز منظومههاي عّلی مجنون ،هفت پّکر اقبال نامه كه مّانگّن حضور ایان
استعاره  8بار است ،در منظومههاي شرف نامه خسر شّرین ،حد د  66مرتبه پدیدار گردیده است.
از استعارههاي مارن دیگر در این بخش ،میتوان به استعارههاي «گل شاه است» «شب شاه است» اشااره كارد كاه
بّشترین بسامد آنها در هفت پّکر مشاهده میشود.
جدول ( 9انسانانگاری پدیدههای طبیعی در حوزهی دربار).

ردی
ف
6

9
8

ردی
مناصب پدیدهها
ف
آساامانش،)62زمااّنش ،)1ماااه 3
بنده
ش ،)1آفتاوش ،)8بادش ،)8شاب
ش.)8
ر زگاااار ش ،)8ساااپهر ش1 ،)6
شحنه
شبش ،)6بوي نبی ش)6
فلااک ش ،)6كواكااب ش ،)6باااد 9
فراش

مناصب پدیدهها
پرده دار سااایه ش ،)9فلااک ش ،)9نااه
فلک ش ،)6غار ش.)6
غاشاااّه ماه ش ،)9سفت فلاک ش،)6
فلک ش،)6
كش
یاااازک فرقااد ش ،)6نورخورشاااّد
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ش)6
1

نگهبان

مریخش ،)8آسمان ش،)6

3

دار

ش،)9

دبّر

عاارد ش)3

جداي از منصب شاهی كه نظامی حد د  91بار از آن براي توصاّف پدیادههااي طبّعای بهاره گرفتاه اسات،
منصب بندگی با  96بار كاربرد ،یکی از مناصبی است كه در ذهن استعاره پارداز نظاامی بّشاترین اساتفاده را داشاته
است .پس از این منصب ،مشاغل دیگري چون نگهبانی ،دبّري ،غاشّه كشی غّره نّز مورد توجه نظامی هستند كاه
نمونههایی از این دست استعارهها را ،در جد ل باد مشاهده میكنّم .بر طبق این جد ل همانناد اساتعارههااي شااه-
انگاري شده ،بّشتر استعارهها از طریق پدیدههاي سما ي نوري ساخته شدهاند.
 -4-1-1طبیعت ،مقصد
نظامی براي توصّف اشخاص درباري در بخش مقصد ،بّش از همهي قلمر ها از قلمر طبّعت بهاره گرفتاه اسات؛
به گونهاي كه  6332بار براي توصّف اشخاص درباري به اساتفاده از عناصار طبّعات اعام از جلاوههااي ساما ي،
گّاهی ،سنگهاي قّمتی دیگر پدیدهها اقدام كرده است.
بّشترین مّزان استعاره در این بخش به ترتّب از آنِ منظومههاي خسر شّرین با  6639مورد ،شارفناماه باا 899
مورد هفت پّکر با  921استعاره میباشد منظومههاي اقبالنامه ،عّلی مجنون مخزنادسارار باا دارا باودنِ ،36
 69 81استعاره ،در جایگاههاي پایّنتري از جهت داشتن استعاره قرار دارند .عال ه باراین ،از باّن شخصاّتتهااي
مختلفی كه جود دارند ،شخصّتت هاي شّرین ،خسر پر یز ،اسکندر ،بهرام كنّاز چّنای باّش از دیگاران ،ماورد
توصّف اقع شدهاند .اعبته باید توجه داشت ،اختالف زیاد بّن استعارههاي منظومههاي مختلف در این بخش ،ناشای
از حجم زیاد ابّات همینّن مضمون درباري منظومههاي خسر شّرین ،هفتپّکر شرفنامه میباشد.
نظامی در اینجا براي توصّف اشخاص از عناصر طبّعی بسّاري استفاده میكند كه هریاک از آنهاا بناابر مااهّتتی كاه
دارند از یکدیگر متمایز جدایند با قلمر حّااه ي طبّعای خاصای مارتبط هساتند .در جاد ل زیار برخای از
عناصري كه در این بخش ،بّش از سایر پدیدهها مدتنظر نظامی قرار داشته ،نشان داده شده است:
جدول ( 4پرتعدادترین تصویرهای طبیعی از اشخاص درباری).

عناصر و تعداد آنها
ردیف قلمرو پدیده
سما ي نوري ماه ش ،)916خورشّد ش ،)686نور ش ،)13صبح ش ،)61آسمان ش.)63
6
گوهر ش ،)19دُر ش ،)82ععل ش ،)81سّم ش ،)93عقّق ش ،)61یاقوت ش.)61
گوهرها
9
گل ش ،)691سر ش ،)663گّاه ش ،)93یاسمن ش ،)99گل نرگس ش.)99
گّاهی
8
عسل متعلقات آن ششهد ،انگبّن ،نوش) ش.)81
خوراكی
1
آو متعلقاااات دریا ش ،)11ابر ش ،)16آو ش ،)86چشمه ش.)96
3
آن
آتش ش ،)13صاعقه ش.)69
نابودگري
1
ا در ضمن براي توصّف اشخاص درباري بّش ازهمه از پدیدههاي سما ي نوري ،گوهرهاا عناصار گّااهی
متعلقات آن مثل مّوه یا برگ بهره گرفته است پس از آن به پدیدههاي دیگري همیون پدیادههااي خاوراكی یاا
نابودگرایانه همیون آتش یا صاعقه برص توجه داشته است.
در جد ل زیر اشخاصی كه بّشترین استعارهها به آنها اختصاص داده شده ،به همراه پرتعدادترین تصا یر مرباوط باه
آنها ،ارائه گردیده است:
جدول( 5طبیعتانگاری اشخاص درباری).
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منظوم
ه
م .ا

شخصووی اسنعارههای برجسته
ت
ملاااااک سر ش ،)9گل ش ،)6ماه ش.)6
زاده مر

منظومه

شخصیت استعارههای برجسته

ه .پ

كنّز شااه ماهش ،)8غنیاه ش ،)8سار
كنّزفااار ش ،)8آهن ش ،)9آو ش،)6
ش
شاه سعّد آفتاااو ش ،)9آساامان ش،)3
ابر ش،)9چشمهش.)6

ملاااااک چشمه ش ،)9آفتاو ش،)6دریاا
فخراعاادی ش،)6گلبن ش.)6
ن
خورشااّدش ،)99آتااشش،)68
خسر
ماااه ش،)69ساار ش ،)66گاال
ش.)66
مااااااهش ،)23گااااالش،)83
خ .ش شّرین
سااااار ش ،)93ناااااورش،)62
خورشّدش)69
ساامنبر ش ،)9شااّرین شماازه)
شکر
ش ،)9دعه ش ،)9باد ش ،)6بادام-
تر ش.)6
اتابااااک آفتاو ش ،)3ماه ش ،)9دُرخش ش .ن
ش ،)6دریا ش ،)6صبح ش.)6
ایلدگز

ل .م

كنّااازان ماااه ش ،)1اختاار ش ،)3ساار
ش ،)1بناتاعنعش ش ،)9پر ین
شّرین
ش.)9
ملاااااک آفتااااااااااااااااااو ش،)3
اخستان نورش،)1چشمهش ،)9دریا ش،)9
صبح ش.)9
خورشّد ش ،)66ساهّل ش،)3
بهرام
نور ش ،)1باد ش ،)8گوهر ش.)8

ه .پ
پادشااااه آتش ش ،)9تااک انگاور ش ،)9ا .ن
انگبااّن زهرآعااود ش ،)6خااار
شكلی)
ش.)6
كنّز فتنه ماه ش ،)69گل ش ،)8كوه ش،)9

شاه سّاه -آفتاو ش ،)8گال ش ،)9بااد
ش ،)6اباار سااّاه ش ،)6آو
پوش
ش.)6
كنّاااازان مااه ش .)8ساار ش ،)9تااازه
گنبد سّاه بهاااار ش ،)6چمااان ش،)6
سمن ش.)6
خورشاااّد ش ،)86آتاااش
اسکندر
ش ،)66دریا ش ،)2سر ش،)3
ماه ش.)1
كنّااااااز گاال ش ،)9ماااه ش ،)9ساار
ش ،)1سایه ش ،)9خورشاّد
چّنی
ش.)9
دریااا ش ،)1درخاات ش،)8
دارا
آتش ش ،)9خورشّد ش.)9
ر شنک

ماه ش ،)9صدف ش،)9سار
آزاد ش ،)9دُر ش.)6

ملااااااک دریا ش ،)8آفتاو ش ،)9آو
ساااااعّد ش ،)9ابر ش ،)6سپهر ش.)6
نصاارةاعدی
ن
سر ش ،)3گل ش ،)8ریاگ
اسکندر
ش ،)6زرد گل ش)6
ملااااااک ماااااه ش ،)9آفتاااااو ش،)9
نصاارةاعدی نوبهااار ش ،)9اباار ش ،)6آو
ش.)6
ن

 / 12نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

در این جد ل ،بسامد بادي عناصر سما ي نوري ،گّاهی گوهرها در امر اساتعاره ساازي باه خاوبی نمایاان
است؛ با جود این ،حضور  66درصدي استعارههاي مربوط به نابودگري قدرتمندي در منظوماهي شارف ناماه باا
توجه به ماهّتت در ن مایهي رزمی آن نّز از نکات جاعب توجه این بخش است.
مقایسه و تحلیل دو بخش:
با مقایسه استعارههاي مربوط به قلمر ي طبّعت در د بخش مقصد مبدأ مشخص میشود كه بّن گفتمان حاوزهي
درباري با گفتمان یا بهتر بگویّم قلمر طبّعت بدهبستان استعارهاي بسّاري است؛ داد ستدي كه در سایهي ذهنّتات
درباري خاص نظامی ،به صورت انسانانگاري یا طبّعت انگاري جلوه كرده است .هماناور كه از اشکال جدا ل
ارائه شده در د بخش قلمر ي طبّعت در مقصد مبدأ مشاخص اسات ،نظاامی همانگوناه كاه در قاعاب مناصاب
درباري مثل شاه ،نگهبان ،غاشّهكش شحنه ،به پدیدههاي طبّعی همیون عناصر سما ي گّاهی جان میبخشاد
براساس ذهنّتها با رهاي خاصی كه نسبت به آنها دارد ،به این عناصر جنبههایی همیون ارزشمندي ،قدرت یاا
نابودگري محافظتگري را نسبت میدهد ،از آنها براي توصّف اشخاص درباري نّز بهره میگّرد از ایان طریاق
شخصّتتهاي هریک از منظومهها ر ا باا صافاتی همیاون نورانّتات درخشاندگی ،بخشاندگی ،عاافات زیباایی،
نابودگري قدرت ترسّم میكند .نظامی در بخش توصّف اشخاص درباري یا بخش مقصد ،استعارههااي زیاادي را
به كار میبرد كه شامل عناصر پدیدههاي سما ي ،گّاهی ،عناصر ارزشمندي مثل گوهرها پدیدههااي خاوراكی
نابودگري غّره میباشند؛ عی در بخش مبدأ بّشتر از پدیدههاي سما ي گّاهی بهره میگّرد .این امر نشان مای-
دهد كه نظامی در د سویهي استعارهسازي خود ،بّش از همهي عناصر پدیدههاي طبّعی به عناصار پدیادههااي
سما ي نوري پدیدههاي گّاهی توجه داشته است در استعاره سازي خود بّشتر از آنها استفاده كرده است.
 -5-1-1امور غیر طبیعی ،مبدأ
در قلمر امور غّر طبّعی حد د  66استعاره جود دارد كه بخشی از آنها ،استعارههاي شااه انگاراناه بخاش دیگار
مربوط به سایر مناصب ،همیون بندگی ،نگهبانی چاشنیگّر میشود.
جدول ( 1انسانانگاری امور مصنوع در حوزهی دربار).

ردیف
6
9
8
1

امور مصنوع
شکر
قلم
دراي ر سی
كتاو عّلی مجنون

توصیفات
چاشنی گّر ش ،)9شاه ،بنده
فرمانده ،بنده
هند ي نگهبان
شاه نامهها

پدیدهاي كه در این بخش بّشترین كاربرد را داراست ،شکر خوراكی میباشد كه نظامی  3بار از طریاق آن دسات باه
استعاره سازي زده به توصّف افراد پرداخته است ،پس از آن امور غّرطبّعیاي همیاون راه ،قلام ،دراي ر سای
كتاو عّلی مجنون قرار دارند كه تنها داراي یک مورد بسامد هستند.
 -1-1-1امور غیر طبیعی ،مقصد
مجموع استعارههایی كه در این بخش به كار رفته است حد د  329استعاره است كه سهم زیادي از آن با بساامد 891
مورد ،در منظومهي خسر شّرین قرار دارد .پس از این منظومه به ترتّب منظومههاي شرفنامه با  28مورد ،هفات
پّکر با  33مورد ،اقبال نامه با  93مورد ،عّلی مجنون با  3مخزنادسرار با  1مورد استعاره ،در جایگاههااي بعادي
قرار دارند .هرچند كه در اینجا شخصّتتهاي زیادي مورد توجه قرار گرفتهاند؛ اما از مّان آنها شّرین باا  916ماورد،
خسر با  16مورد ،كنّز چّنی با  16مورد ،اسکندر با  81مورد ،كنّزان شّرین  98ماورد ،شاکر باا  69ماورد ،كنّازان
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خاتون داستان شاه سّاهپوش همینّن كنّز فتنه هر كدام با  66مورد استعاره ،شخصّتتهاایی هساتند كاه بّشاترین
مّزان استعارههاي مربوط به امور غّر طبّعی براي توصّف آنها به كار رفته است .چنانکه از موارد ذكر شده مشاخص
است حجم زیادي از استعارههاي قلمر ي امور غّر طبّعی براي توصّف زنان درباري به كار گرفته شدهاند ،كه امري
جاعب توجه است.
در توصّف شخصّتت هاي مختلف این بخش ،از اشّاء عوازم مصنوع زیادي استفاده شده است كاه از جملاهي ایان
عوازم می توان از ابزارآدت جنگی ،اماكن درباري مثل قلعه باره ،اشّاء ددعت كننده بار ناور ر شانی مثال شامع،
چراغ ،امور خوراكی ،اشّاء قّمتی مصنوع مانند تاج اماكن اشّاء دیگر اشاره كرد كه از بّن آنها عاوازمی همیاون
چراغ با  ،18شمع با  ،16گنج با  ،11شکر  38بت با  13استعاره ،داراي بّشترین مّزان كاربرد هستند.
جدول( 7مصنوعانگاری اشخاص درباری).

منظوم
ه
خ.
ش

شخصووی اسنعارههای برجسته
ت

منظوم شخصیت استعارههای برجسته
ه

خسرو

چووورا ( ،)8شوووم ( ،)8ه .پ
گنج( ،)5تاج ( ،)2شوکر
(.)2

کنیز فتنه

شیرین

گووونج(،)11بوووت(،)17
شووم ( ،)19شووکر(،)11
چرا ()7

کنیز شاه بت ( ،)1خوان شوکر (،)1
کنیزفوورو شم ( ،)1غذا (.)1
ش

شکر

شووووکر( ،)5بووووت( ،)2ش .ن اسکندر
پرند( ،)1قنود( ،)1لعبوت
(.)1

کنیووزان بوووت ( ،)3شوووکر (،)2
شیرین لعبت( ،)2شیشه ( ،)2قند
(.)1

ه.پ

نگار( ،)2بت( ،)1شم (،)1
صحن پالوده (.)1

چرا ( ،)2دیبای بزم (،)2
آیینوووه ( ،)1پرگوووار (،)1
خدنگ (،)1

کنیوووووز بت ( ،)2روشنچرا (،)2
می ( ،)2شکرپاره(،)2
چینی

باربد

قلم ()1

دارا

چوووورا ( ،)4توووواج (،)1
تووورازوی زر( ،)1سوووبوی
سوراخ ()1

بهرام

گنج ( ،)9چرا ( ،)2تاج
( ،)1رحیووق ( ،)1ظوورف
(.)1

پریدخت

بووت ( ،)2پووالودم م ووز
(،)1گنج پنهان ()1

کنیووزان بت ( ،)4لعبت ( ،)2چرا
گنبوووود ( ،)1راح ( ،)1شووکرپاره
(.)1
سیاه

نوشابه

روشنچرا ( ،)1شوکر(،)1
شم (،)1قند نیشوکر (،)1
گنج ()1

شوووواه چووورا ( ،)2شوووم ( ،)2ا.ن
سووویاه -دشنه( ،)1غذا ( ،)1قبلوه
(،)1
پوش

اسکندر

شم ( ،)4چرا ( ،)9سوبو
(،)1شب چرا ( ،)1شوکر
(.)1
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مقایسه و تحلیل دو بخش:
با توجه به اینکه حجم استعارههاي موجود در بخش مبدأ خّلی كمتر از استعارههاي بخش مقصد میباشد ،باه هماّن
دعّل شاهد داد ستد استعارهاي چندان زیادي بّن گفتمان درباري از یک سو قلمر اماور مصانوع از ساوي دیگار
نّستّم؛ تنها عناصري كه در هرد بخش مشترک هستند از آنها در امر استعارهسازي استفاده گردیده است ،عنصار
شکر قلم میباشد.
 -7-1-1انسان ،مبدأ
این قلمر دربردارندهي حد د  323استعاره است كه سهم هریک از منظومهها به ترتّب بسامد از این قرار مایباشاد:
عّلی مجنون  ،936مخزن ادسرار  ،661هفت پّکر  ،31خسر شّرین  ،16شرف نامه  19اقباال ناماه  96ماورد
استعاره .در اینجا ما با مقدار زیادي از شاه انگاري شخصّتهاي داستانی مارن در خمسه ر بر هستّم ،به طوري
كه مّزان قابل توجهی از این بخش به استعارههاي شاه انگارانه اختصاص دارد از حاد د  323اساتعاره ،قریاب باه
 136مورد آن مربوط به منصب شاهی است پس از آن مناصب دیگري مانند بندگی ،خزانه داري ،پاسابانی پارده-
داري مورد نظر توجه نظامی میباشد.
از جمله شخصّتتهایی كه در این بخش داراي بّشترین مّزان استعاره هستند ،شخصّتتهایی چون حضارت محماد،
مجنون ،عّلی ،مالق انسان ،شخص نظامی ابن سالم شوهر عّلی میباشند .در این مّاان ،بخشای از اساتعارههاا نّاز
اختصاص به اعضا جوارن انسانی دارد كه نظامی به صورت جاندارانگارانه باراي آنهاا در قاعاب مناصاب دربااري
هویتت ماهّتتی جدید خلق كرده است؛ مانند جگر بندهي دل است سپرز یزک شکار است ،كاه مرباوط باه كاالن
استعارهي دل شاه است میباشند ما پّش از این آنها را در قاعب خردهاستعارههاایی باراي كاالن اساتعاره دل شااه
است مارن كردیم .همینّن برخی از استعارهها نّز به اجزاي بدن اشاخاص داساتانی زناان دربااري مانناد زعاف،
صورت ،عب مژگان آنان مربوط میشود؛ مثل استعارههایی چون زعف شاّرین پارده دار اسات ،زعاف كنّاز چّنای
نگهبان است مژگان عّلی د رباش نگهبان است.
پر بسامدترین استعاره در این بخش ،استعارهي محمد شاه است میباشد؛ استعارهاي كه به مثاباهي خارده اساتعارهاي
براي كالن استعارهي خدا شاه است به حساو میآید از آنجا كه نظامی در اكثار منظوماههااي خاود ،پاس از ذكار
تحمّدیتههاي مربوط به خدا ،به نعت پّامبر معراج ایشان میپاردازد ،ایان اساتعاره ،در اغلاب بخاشهااي ابتادایی
منظومههاي خمسه ،داراي بسامد بسّار بادیی است در  916بّت نمودار گشته است در راستاي كاالن اساتعارهي
«خدا شاه است» ،طّفی از خرده استعارههاي دیگر را در حّاههاي مختلفی همیون قلمر ي مفاهّم ،طبّعت انساان
به جود آ رده است:
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خضر
چارخلیفه
(نوبت زن)

موسی

(پیك)

(پیك)

مسیح

ثریا

(چاوش )

(سرهنگ)

محمد شاه است.

نظامی

مریخ

(غاشیه دار)

(وشاق)
زمین (نوبت

خلیل
(خیلتاش)
جان (بنده)

اسرافیل

زن)

(بنده)

 .7شاهانگاری محمد (ص).
اعبته نظامی غّر از منصب شاهی ،پّامبر شص) را در قاعب دیگر مناصب نّز مورد توصّف قرار میدهد كاه از نموناه-
هاي این مناصب میتوان به منصبهایی چون سرهنگ ،شحنه ،یتاصدار ،نوبت دار سرخّلی سرداري اشاره كرد.
پس از استعارهي پربسامد «محمد شاه است» ،با حجم ساّع اساتعارههااي شااه انگاراناه یاا دربااري انگاراناه در
منظومهي عّلی مجنون برخورد میكنّم .در هّچ یک از منظومههاي نظامی ،شخصّتتهايِ انسانیِ غّار دربااري ،باه
اندازهي شخصّتتهاي این منظومه ،در قاعب شاه یا دیگر مناصب درباري مارن نشادهاناد از ایان عحااث مثناوي
عّلی مجنون یک استثناء است .پربسامدترین استعارهها در این منظومه جداي از خرده استعارهي «محمد شاه اسات»
كه در اكثر منظومهها ،داراي بسامد است ،استعارههاي «مجنون شاه است» با  91مورد نمود« ،عّلی شااه اسات» باا 96
بّت نمود« ،مجنون بندهي عّلی است» با  61نمود« ،پدر مجنون شاه است» با  3نمود استعارههااي «ابان ساالم شااه
است» «سالم بغدادي بندهي مجنون است» هر یک با  1مورد نمود میباشد كه همانگونه كه مالحظه میشاود ،ایان
حجم زیاد شاهانگاري یا منصب درباري انگاري آن هم در یک منظومهي غّر مارتبط باا اماور دربااري بساّار جااي
تعجب اعبته جاي تامل دارد ،كه میتواند نشات گرفته از ذهن نظام فکري -درباري نظامی باشد ،به گونهاي كه ا
حتی در منظومهاي غّر درباري غّر مرتبط با مسائل شاهان درباریان نّز نمیتواند آن اندیشه نظام دربااري را از
ذهنّتت خود خارج كند براي توصّف ترسّم قهرمانان چهرههاي داستانی خاویش ،از ایان نظاام اندیشاگانی
استعارههاي شاه انگارانه همینّن مناصب در ارتباط با آن استفاده میكند.
د استعارهي مركزي منظومهي عّلی مجنون استعارههاي «مجنون شاه است» «عّلی شاه است» میباشاد كاه اغلاب
استعارههایی مربوط به اشخاص این منظومه ،در راستاي این د استعاره شکل گرفتهاند باه ناوعی زیار مجموعاهي
این استعارهها قرار میگّرند.
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زید (خازن

شیر

لیلی)

(جاندار)

رییس قبیله
لیلی (شحنه)

وحوش

مژگان لیلی

(نگهبان)

(یتاق دار)
وحوش

لیلی (پرده

مجنون شاه

(بنده)

دار)

است و لیلی

ابن سالم

مجنون

شاه است

(پاسبان)

(نگهبان)

ابن سالم

پدر لیلی

(خازن)

(گنجور)
پدر مجنون

مجنون

مجنون (پرده

(شاه)

(غاشیه

دار)

کش)

 .8شاهانگاری لیلی و مجنون.
از استعارههاي مارن دیگر ،در بخش قلمر ي انسان ،استعارههاي «انسان شاه است» «آدم شاه است» میباشد كه هار
كدام  9 61مورد بسامد دارند با جود اینکه نمود آنها را میتوان در منظومههاي مختلف نّاز مشااهده كارد؛ اماا
بّشترین مّزان بازتابشان در مخزنادسرار میباشد.
بخشی از استعارههاي این بخش نّز مربوط به اشخاص درباري منظومهها است شخصّتتهاایی همیاون شااهان
معشوقههاي آنان یا كنّزان به دیگر اشخاص درباري تشبّه گشتهاند .از جملهي این موارد میتوان باه اساتعارههااي
مربوط به شاهانگاري شّرین شقبل از رسّدن به شاهی موقت) كنّزانش ،كنّز چّنی ششرف ناماه) همیناّن بناده-
انگاري خسر پر یز اشاره كرد.
از نکات جاعب توجه ،توصّفاتی است كه نظامی در این بخش به خاود نسابت داده اسات؛ توصاّفاتی كاه متضامتن
مناصب مختلفی از جمله غاشّهداري پاسبانی است:
شاه
پیك

جنبان

نظامی

پاسبان

غاشیه
دار

چاشنی
گیر

 .2نظامی در قاعب مناصب درباري.
 -8-1-1انسان ،مقصد

جرس

پاس دار
شب

حاجب
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در این قسمت حد د  999استعاره دیده میشود كه سهم هریک از منظومهها از عحاث بسامد استعارهها به ایان گوناه
است كه منظومهي خسر شّرین با در برداشتن  612استعاره بّشترین مّزان اساتعاره را در ایان بخاش داراسات
منظومههاي هفت پّکر ،شرف نامه ،اقبال نامه ،عّلی مجنون مخزن ادسرار به ترتّب با داشاتن 1 2 ،68 ،19 ،36
مورد استعاره در جایگاههاي بعدي از عحاث مّزان استعارههاي درباري در قلمر ي انسان متعلقات آن قرار دارند.
استعارههاي این بخش شامل انواع مختلفی است؛ آنگونه كه بخشی از آنها در ارتباط با تشابّه اشاخاص دربااري باه
شخصّتهاي اساورهاي ،حماسی ،دینی یا شخصّتهاي داستانهاي عاشقانه ،شاهان گذشته یا اشخاص درباري
مشاغل گوناگون است بخشی دیگر در ارتباط با شخصّتتانگاري اجزاء متعلقات اشاخاص دربااري اسات كاه
مّزان این نوع استعارهها حد د  91مورد میباشد .در بخشی دیگري از ایان اساتعارههاا نّاز مشااهده مایگاردد كاه
اشخاص درباري به اجزاي بدن آدمی تشبّه شدهاند كه تعداد این نوع استعارهها نّز قریب به  91مورد است.
نظامی در توصّف شخصّتهاي درباري ،اشخاص زیادي را مدنظر قرار میدهد .برخی از شخصّتهایی كاه نظاامی
براي توصّف اشخاص درباري از آنها استفاده كرده است عبارتند از اشخاص مارن در گفتمان دینی اعتقادي مانند
یوسف ،یعقوو ،خضر ،مهدي شع) ،عّسی سلّمان ،شاهان شخصّتهاي اسااورهاي حماسای مثال كّخسار ،
فرید ن ،رستم ،افراسّاو جمشّد ،شااهان ایاران باساتان یاا د ران اساالمی مثال اساکندر ،دارا ،سالاان محماود،
اشخاص درباري ارباو مشاغل مانند ساقی ،پاسبانی ،پردهداري ،قصبباف حتی شاهی موارد دیگر .در جاد ل
زیر نوع توصّفات مربوط به این بخش كه نظامی از آنها براي تصویرسازي شخصّتتهاي درباري اساتفاده كارده ،باه
همراه بسامد آنها آمده است:
جدول .8

ردیف

نوع انسان و متعلقات آن

بسامد

1

اشخاص مثبت (پیامبران و شاهان و)...

157

2

مشاغل (سلطنتی و بازاری)

11

9

اجزای بدن

24

4

اشخاص منفی (دزد و صرعی و )...

19

4
چوگان باز و شکارچی
5
نمودار زیر نّز به خوبی مّزان بسامد انواع شخصّتتها متعلقات انسانی را كه نظامی از آنها براي توصّف اشاخاص
درباري مختلف استفاده كرده است ،نشان میدهد:
80

73
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46

40

36
31

30
20
10
0

16
9
3

0 0 0 0

مخزن االسرار
چوگان باز و شکارچی

7
1

خسرو و شیرین
اجزای بدن

12
0 2 0 0

لیلی و مجنون
مناصب و حرف

3

4

1

هفت پیکر
اشخاص منفی

6

4
1 2 1

0

شرف نامه

اقبال نامه

اشخاص مثبت

 .11نمودار کاربرد شخصیتهای مختلف در تصویرسازی اشخاص درباری.

4

1 0

 / 18نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

از نکات جاعب توجه در این بخش ،توجه خاص نظامی به شخصّتت حضرت سلّمان است .نظامی از بّن شخصّتت-
هاي مختلف موجود در گفتمان دینی بّش از همه از این شخصّتت براي توصاّف اشاخاص دربااري اساتفاده كارده
است كه مّزان كاربرد آن در امر استعارهسازي حد د  69مورد میباشد.
مبحث دیگر مربوط به شرف نامه است .بّشترین مّزان استعارههایی كه در این منظومه قارار دارناد ،از گفتماانهااي
اساورهاي حماسی گرفته شدهاند با توجه به اینکه این منظومه یک اثر حماسی به شمار میآید ،كاربرد ایان ناوع
شخصّتها براي استعارهسازي ،اعهام گّري تاثّرپذیري بسّار نظامی را از شاهنامه فرد سی نشان میدهد.
در جد ل پایّن ،اشخاصی كه بّشترین مّزان توصّفات به آنها اختصاص داده شده ،به همراه پربساامدترین اساتعاره-
هاي مربوط به آنها آمده است:
جدول ( 3اشخاص درباری در قالب شخصیّتها مختلف).

منظومه
منظومه شخصیت اسنعارههای برجسته
خ .ش خسر
یوسااااف ش ،)1دارا ش ،)8ه .پ
سلّمانش ،)9عّسی ش)9
چشمش ،)8هند ي پاسبان
شّرین
ش،)8خضرش،)9آفاصش،)6
افراسّاو ش.)6
شکر
قصاااااوش ،)6پاااارده -ش .ن
دارشّرین ش ،)6دایاهش،)6
یسه ش)6
كنّاااازان افراساااّاو ش ،)6خضااار
ش ،)6رستمسوار ش ،)6شاه
شّرین
ش.)6
بهرام
جمشّد ش،)9چوپاان ش ،)9ا.ن
ه .پ
خّاط ش ،)8سالّمان ش،)6
شص)
یوسااف ش ،)6محمااد
ش)6

شخصیت استعارههای برجسته
شاه سعّد سلّمانش،)66خضرش،)6
رستمش ،)6مهدي ش.)6
شاه سّاه -اساااکندرش ،)6دزدگااانج
پرساات ش ،)6زعااف ش،)9
پوش
صرعی ش،)6
رسااتمش،)9كّخساار ش)9
اسکندر
،جمشّد ش،)6خضر ش)6
ملااااااک اسااکندرش ،)8خضاارش،)9
بهرام گورش،)6رستم ش،)6
سعّد
اسکندر

جمشّدش ،)6بندة هواش،)6
عماريكش ش ،)6هند ي
شب ش ،)6بهرامگور ش)6

مقایسه و تحلیل دو بخش
در این بخش داد ستد استعارهاي خاصی بّن د قلمر ي انسانی مربوط به بخش مقصد مبدأ دیده نمیشاود؛ زیارا
كه در بخش مبدأ ،بّشتر شخصّتتهاي غّردرباري منظومههایی چون عّلی مجنون قرار دارند كه آنها نّاز چنادان در
امر تصویرسازي شخصّتتهاي درباري بخش مقصد كاربرد نداشتهاند.
 -3-1-1حیوان ،مبدأ
در قسمت مبدأ ،حد د  39استعاره جود دارد كه مربوط به قلمر حّوانات میشود .حجم سّعی از این اساتعارههاا
شحد د  83مورد) مربوط به منظومهي عّلی مجنون است باقی آنها به ترتّب بسامد از آنِ منظوماههااي خسار
شّرین با  2مورد ،مخزن ادسرار هفت پّکر با  8مورد شرف نامه اقبال نامه با  9مورد میباشد .در اینجا هرچند
حّوانات زیادي در امر تصویرسازي به كار رفتهاند ،اما آنیه كه بّش از همه مدنظر نظامی قارار داشاته اسات ،مالاق
حّوان حشی است؛ به گونهاي كه در  83مورد ،مالق حّوان حشی را در امر استعاره سازي به كاربرده دست باه
توصّف آن زده است .از حّوانات دیگري كه مورد توجه نظامی بوده است میتوان به مار ،شّر ،گرگ ،طا س یاا
ر باه نّز اشاره كرد .همینّن باید اذعان كرد كه نظامی در امر انسان انگاري این حّوانات ،بّشتر به منصب غالمای
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بندگی ،نگهبانی ،شاهی ،یزک داري یتاص داري توجه داشته از این گونه مناصب براي جلوهي انسانی بخشّدن باه
حّوانات بهره گرفته است.
هماناور كه گفته شد بّشترین استعارههاي این بخش مربوط به منظومهي عّلی مجنون میباشد .با توجاه باه اینکاه
فضاي داستان در صحرا بّابان قرار دارد ،طبّعتاً نظامی سعی داشته است تاا از عناصار پدیادههااي طبّعای باراي
ترسّم تزیّن اثر خویش استفاده كند كه یکی از جلوههاي آن شخصّتت بخشای باه حّواناات حشای در شاکل
شمایلی درباري است .اكثر این استعارات برطبق آنیه كه در توصّف قلمر ي انسانی بخش مبدأ نّز نشاان داده شاد،
مربوط به استعارههاي مركزي مجنون شاه است عّلی شاه است میباشند كه اعبته در اینجا نقاش اساتعارهي مجناون
شاه است ،بنابر موقعّت خاص یژهاي كه نظامی براي ا در داستان بّان میكند ،نسابت باه اساتعارهي عّلای شااه
است بّشتر است اكثر این استعارهها ،تحت سّارهي این استعاره قرار دارند:
شیر
(محافظ

وحوش

گرگ

شاه)

(یتاق

(یتاق
دار)

دار)

شیر

وحوش

(خواجه

مجنون

(بنده)

تاش)

شاه است

گوزن

وحوش

(خواجه

(نگهبان)
وحوش

پلنگ

(خازن)

(بنده)

تاش)

 .61انسانانگاری حیوانات در حوزهی درباری.

 -11-1-1حیوان ،مقصد
در این قلمر نّز حد د  169استعاره جود دارد كه سهم هریک از منظومهها به ترتّاب بساامد از ایان قارار اسات:
خسر شّرین 938مورد ،شرف نامه  ،962هفت پّکار  ،26اقباال ناماه  ،69عّلای مجناون  3مخازن ادسارار 9
استعاره .در مجموع ،در كل این قلمر حد د  19شخصّت به حّوان تشبّه شدهاناد كاه از مّاان ایان  19شخصاّت،
بّشترین استعاره متعلق به اشخاص دربارياي چون شاّرین باا  692اساتعاره ،خسار باا  33اساتعاره ،بهارام باا 89
استعاره ،اسکندر با  683استعاره ،دارا با  89استعاره كنّز چّنی با  62مورد استعاره میباشد .در این باّن ،حّوانااتی
كه نظامی براي توصّف این اشخاص به كار میگّرد ،حد د  99حّوان است كه از بّن آنهاا بساامد حّوانااتی چاون
اژدها با  92مورد ،پرنده با  13مورد ،شّر با  636مورد ،مار با  ،93مالق حّوان با  ،83آهو با  96كبک باا  93ماورد
كاربرد ،از سایر موارد بّشتر است.
جدول  ( 11حیوانانگاری اشخاص درباری).

منظومه شخصیت
خ .ش خسر

شّرین

منظومه

استعارهها
شااّر ش ،)93پرنااده ش ،)3ش .ن
پّل ش ،)9باز ش ،)1سّمرغ
ش،)8
پرنااده ش ،)61آهااو ش،)2
شّر ش ،)9طاا س ش،)1
هما گوزنش.)3

شخصیت استعارهها
شّر ش ،)18اژدها ش ،)61پّال
اسکندر
ش ،)2كبک ش ،)9ر باه ش،)3
كنّااااااز شّر ش ،)9صاّد ش ،)9گاوزن
ش ،)6تذر ش ،)6عقاو ش)6
چّنی
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بهاااااارام شاااّر ش ،)3گااارگ ش،)6
مگااس ش ،)6ر باااه ش،)6
چوبّن
سگ ش)6
كنّااااازان ماده شّر ش ،)9تذر ش،)9
غزال ش ،)6كبوتر ش،)6
شّرین
ه .پ

شااّر ش ،)96پرنااده ش،)8
بهرام
اژدها ش ،)8گور ش.)6
مااااادعی عنکبوت ش ،)9ر باه ش ،)9ا .ن
گور ،ماور ،پشاه شاّر
شاهی
ش.)6
یزگرد
كنّااز شاااه كرهي اساب ش ،)3پرناده
كنّاااااااز ش)6
فر ش

شاّر ش ،)68كبااک ش ،)9پّاال
دارا
ش ،)1عقاااو ش ،)9آهااو بااره
ش)6
شاااّر ش ،)9طاااا س ش،)9
نوشابه
نهنااگ ش ،)6ماارغ ش ،)6آهااو
ش.)6
خاقااااان گراز ش ،)9تذر  ،ملخ ،گوزن
نخجّر خام ش.)6
چّن
مرغ ش ،)1تذر ش.)9
اسکندر

ماریاااااه مار گنج ش ،)9شّر ش.)6
قبای

در جد ل شمارهي  62كاركرد شناختی هریک از استعارهها به خوبی مشخص گردیده است .این جاد ل نشاان مای-
دهد كه نظامی براي توصّف شخصّتهاي زن بّشتر متمایل به كاربرد حّواناتی است كه جنبهي زیبایی آنهاا ماارن
است ،حّواناتی نظّر طا س ،تذر آهو؛ در حاعی كه براي توصّف شخصّتت مردانِ مثبتِ منظومههاي خاویش ،از
حّواناتی همیون سّمرغ ،شّر ،پّل یا اژدها بهره میبرد كاه بّشاتر نشااندهنادهي قادرت تنومنادي هساتند .ا
همینّن در امر تصویرسازي شخصّتتهاي منفی نّز از حّواناتی نظّر مور ،پشه ،سگ گراز اساتفاده مایكناد كاه
عمدتاً مویتد معناي ضعف زبونی میباشند.
در جد ل زیر نّز حّوانات مارن در چهاار منظوماه اي كاه باادترین مّازان اساتعاره را در ایان بخاش دارا هساتند،
مشخص گردیده است:
جدول ( 11پربسامدترین حیوانات به کار رفته در استعارهسازی).

ردیف
6
9
8
1

منظومه
خسر شّرین
هفتپّکر
شرفنامه
اقبالنامه

حیوانات مطرح
شّر ،پرنده ،مالق حّوان ،آهو ،مار ،باز
شّر ،اژدها ،اسب ،سگ
شّر ،اژدها ،پّل ،مالق حّوان ،كبک ،نهنگ ،مار ،ر باه
مرغ ،تذر  ،مار ،بلبل

هماناور كه از د جد ل باد مشخص است ،نظامی براي هریک از شخصّتتهاي منظومهها ،بنابر موقعّتات فضااي
داستانی آنها ،حّوانات خاصی را براي توصّف انتخاو كرده اسات .ماثالً باراي توصاّف شخصاّتتهااي منظوماهي
خسر شّرین ا اعبته با در نظر نگرفتن بسامد بادي حّوانی چون شّرا بّشتر از پرنادگان یاا حّواناات كام آزار
بهره میگّرد برعکس براي توصّف شخصّتتهاي اثري چون شرفنامه از حّواناتی چون شّر ،اژدها ،پّال ،مالاق
حّوان ،نهنگ ،مار ،ر باه بهره میگّرد كه با توجه به مضمون در نمایهي غاعباً جنگی شرفنامه تناسب بسّاري باا
محتواي این منظومه دارند؛ زیراكه اكثر این حّوانات به دعّل ماهّت شکل شناختی كه از آنها داریام ،باه گوناهاي
نماد جنگ رزم قدرت هستند كه نظامی با هوشّاري از آنها براي توصّفات اشاخاص ایان منظوماه بهاره گرفتاه
است.
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مقایسه و تحلیل دو بخش
با بررسی قلمر ي حّوانات در د بخش مبدأ مقصد ،مشخص میشود كه با جود اینکه استعارههاي بخش مقصاد
بسّار بّشتر از استعارههاي بخش مبدأ است؛ اما داد ستد استعارهي بّن قلمر ي درباري حّوانات بساّار پررناگ
میباشد؛ به گونهاي كه مشاهده میكنّم ،نظامی براي توصّف حّوانات حد د  39بار از گفتمان درباري استفاده مای-
كند انواع حّوانات را از طریق شخصّت بخشی در قاعب مناصب درباري به تصویر میكشد كه برخی از ایان ناوع
تصا یر تحت یک نظام ساختار خاص یک كالن استعارهي مركزي درباري در پّوند با یکدیگر قرار دارند .
در بخش مقصد نّز حد د  169مرتبه از قلمر حّوانی براي توصّف اشخاص درباري بهره گرفته شده ،كه اعبته ایان
توصّفها بنابر نوع حّوان صفات مخصوص به آن صورت گرفته است؛ در اقع نظامی در بخش مبدأ بنابر ذهنّتات
خاصی كه نسبت به حّواناتی مثل شّر ،گرگ یا گوزن داشته است آنها را باا مناصابی مثال یتاقاداري ،جاناداري
بندگی توصّف كرده است از سوي دیگر بنابر همّن ذهنّتت ،به ترسّم چهرهي بساّاري از شااهان درباریاان پار
ز ر قدرتمند از طریق این دست حّوانات اقدام كرده است .ا خواه ناخواه بنابر نوع افاراد فضاا در ن مایاهي
داستان سعی داشته است تا براي هریک از شخصّتتها ،تصویر حّوانی متناسب با آن را برگزیند كه متضامتن قادرت،
عاافت ،رذاعت ،پلّدي خباثت یا ضعف آن شخص میباشد.
نتیجهگیری
در پژ هش حاضر با اعتقاد به كارآمد بودن مااععهي شناختی در فهم درک بهتر نظام فکاري اندیشاگانی نظاامی
گنجوي ،تالش شد ساختارهاي استعارهپردازي ،شاكلهها آن عواملی كه باعث ایجاد استعاره در ذهان نظاامی مای-
شود ،نشان داده شود .از همّن ر در مسّر پژ هش تالش شد تا با مااععه بررسی دقّق استعارههاي شاناختی د
سویهي آنها ،نحوهي داد ستد بّن قلمر هاي مورد نظر نمایان شود.
مهمترین نتّجهي این پژ هش این است كه ثابت كرد ،بخش اعظمی از نظام استعارهپردازي نظامی ،مرباوط باه نظاام
درباري میشود ،گفتمانی كه باعث خلق كالناستعارهها به تبعّت از آن خردهاستعارههاي بسّار همینّن استعاره-
هاي ساختارمند در خمسه نظامی گشته است .برطبق آنیه كه در ایان تحقّاق نشاان داده شاد ،نظاامی باه حاوزهي
اشخاص مناصب درباري توجه بسّار داشته است؛ ا در قلمر مبدأ با كاربرد پدیدههاي مختلف در قاعاب مناصاب
مختلف درباري انسجام شاكلهي خاصی در منظوماه هااي خمساه پدیاد آ رده اسات ،چنانکاه كااربرد اساتعارهاي
همیون خدا شاه است ،موجب ایجاد شبکهاي از استعارهها در خمسه شده است كه بسّاري از استعارههااي دیگار را
تحت سّاره تسلط خود درآ رده است .در اقع ذهنّتت تفکر نظامی به گونهاي ساختاربندي شده است كه نمای-
تواند از قاعب فکري گفتمان درباري بّر ن بّاید خواه ناخواه به این مسّر كشّده میشود ،مسّري كاه نظاامی آن را
در همهي منظومههاي خود دنبال میكند از آن عد ل نمیكند .این مسئله خود را در بررسی استعارههاي منظوماهاي
مانند عّلی مجنون بّشتر نشان میدهد .در این منظومه كه عمدهي فضاي آن ،فضااي صاحرا بّاباان اسات ،طّاف
زیادي از استعارههایی جود دارد كه در آن نه تنها شخصّتتها بلکه برخی حّوانات حشی نّز در قاعب اشاخاص
مناصب درباري صورتبندي شدهاند به صورت منسجم حول محور استعارههاي مركزي مجنون شاه اسات عّلای
شاه است پدید آمدهاند.
در مجموع نظامی در بخش مبدأ از بّش از شصت منصب درباري براي عّنّتبخشی باه پدیادههااي مختلاف بهاره
گرفته است كه هشتاد درصد آنها مربوط به منصب شاهی است ،منصبی كه به دعّال اهمّات اد همیناّن داشاتن
نقش مركزي ،بستري مناسب را براي تاّبق یافتن با عناصر ارزشمند تفکر اندیشهي نظامی به جود آ رده منجار
به خلق نگاشتهایی شده كه متن خمسه را تحت سلاهي خود در آ رده است.
درضمن بررسی استعارههاي قلمر مقصد نّز نشان میدهد كه نظامی بخش اعظمی از توصّفات خود را باه مناصاب
اشخاص درباري اختصاص داده است ،شخصّتت هایی همیاون شاّرین ،خسار  ،اساکندر بهارام كاه نظاامی در

 / 22نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

تصویرسازي از آنها از پدیدههاي مختلف علیاعخصوص پدیدههاي طبّعی حّوانی استفاده كرده است .این تصاا یر
كه متضمن معناهاي مختلفی از جمله زیبایی ،قدرت ،نابودگري ،زبونی پستی غّاره هساتند ،توساط انگاارههااي
ذهنی نظامی از هركدام از این شخصّتها مناصب درباري به جود آمدهاند.
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