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Introduction: Metaphor, as a challenging topic in ancient rhetoric, has become an 

important issue in the field of modern linguistics with a change in its form and 

meaning. In the contemporary era, metaphor has change from the word level to the 

concept level, and linguists have considered it a tool of unconscious manifestation 

and the inner and hidden thoughts of the writer. The theorem that has made 

metaphor more associated with meaning and thought, in contrast to ancient rhetoric, 

is closely related to form. Basically in cognitive linguistics, language is considered 

as a system of categories, and the formal structure of language is not viewed as an 

independent phenomenon. However, it is thought to be a manifestation of the 

general conceptual system, principles of categorization, and processing mechanism. 

Its experimental and environmental effects have already been studied. For instance, 

the military language is intertwined with social institutions. In this regard, meaning 

is the principle and basis in metaphor, especially "conceptual metaphor" one type of 

which is "directional metaphor". Its sub-form is considered as a bridge to enter the 

concept. According to Lakoff, every "conceptual metaphor" has a source domain, a 

destination domain, and a source-destination mapping. The main feature of the 

theory of conceptual metaphors with conventional metaphors is proposed by Lakoff 

and Johnson. As they state, in these metaphors, the properties of words are not 

considered in detail, but the properties of conceptual domains are. The position of 

the word in the structure of the word is also taken into consideration. In this type of 

metaphor, the concepts of origin and destination are considered as the two main 

components. In fact, any concept of the origin domain can be used to explain 

another concept of the destination domain. In general, Lakoff and Johnson use 

conceptual metaphors according to the characteristics of the origin domain in the 

three categories of structural, directional and ontological metaphors. As mentioned, 

one of the most important and obvious types of conceptual metaphors is directional 

or spatial metaphor that is accompanied by directions and location (such as up, 

down, inside, outside, front, back, depth, depth, surface, center and margin). The 

importance of this metaphor lies in the fact that most of our basic concepts are 
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organized on the basis of one or more spatial metaphors, which are rooted in human 

physical and cultural experience and are not accidental or fragmented, but they have 

internal and external systems. They are opposed to each other in pairs, and the 

connection of different metaphors shows that they have a kind of external coherence 

and system. 

Methodology: The main objectives of the present study are to analyze one of the 

poetic works of Ghazi al-Gosaibi in the emerging poetry of Saudi Arabia, to extract 

and examine the metaphors of direction that have modern meanings, and to 

introduce this poet and his works in Iran. 

Results and Discussion: This research has used an analytical method to collect and 

analyze the data until the desired result is reached. Based on this method, directional 

metaphors are examined in the anthology "Controversial Battle" by Ghazi al-

Gosaibi, a contemporary Saudi Arabian writer. Therefore, first we try to provide a 

brief definition of directional metaphor, and then we extract and analyze a sample of 

his poems in accordance with directional metaphors. 

Conclusion: Through examining the various maps of directional metaphors in the 

anthology "Controversial Battle” by Ghazi al-Gosaibi, the research findings were 

obtained as follow. Internal metaphorical mapping with 126 occurrences has the 

highest frequency and external metaphors with 54 occurrences are in the second 

place. Also, left-handed mapping with a frequency of one has the lowest degree. 

Given the connection between the poem and the inner functions, and especially the 

hobby, the composition of the poem by Al-Gosaibi has caused a high frequency of 

dealing with inner issues. The current political issues of the Arab world have 

influenced the poet. By using this metaphor in various positions, he has considered 

his political ideology to better depict the situation of nations. The expression of his 

pride and the concept of resistance in the poems have a high frequency. Failure to 

address disputes and different political positions has led to a low frequency in the 

left and right mapping. Before and after metaphorical mapping, we did not follow 

the main norm and the central function of metaphors, which is leadership; it had no 

new function and de-familiarization but had other common functions to deal with. 

Tradition does not reach its main function, but it is out of the norms. In general, 

directional metaphorical writings by the poet, although not beyond their usual forms, 

are usually used to express poetic feelings. At times, however, they are taken 

advantage of to induce political ideas and social conditions. 

Keywords: Cognitive metaphor, Directional metaphor, Ideological thought, Ghazi 

al-Qasebi, Belarusian. 
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 اثر «»يدفتر شعردر  يجهت يک استعارهیدئولوژیاکارکرد 

 
 ،ياسالم آزاد دانشگاه ، واحد گرمسار،يعرب اتيادب و زبانگروه  يدکتر يدانشجو، ديمعصومه س

 رانی، اگرمسار

 رانی، اگرمسار ،ياسالم آزاد دانشگاه، واحد گرمسار ،يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد، 2دره طاهره چال

 ،ياسالم آزاد دانشگاهواحد گرمسار،  ،يعرب اتيادب و زبانگروه  ارياستاد، يآباد يحاج يقاسم اليل

 راني، اگرمسار
10/10/2911تاریخ دریافت:  21/21/2911تاریخ پذیرش:    

 دهيچک
از است که  «يجهت ياستعاره» و جانسون، کافيل يهينظر يهيبر پا ،«يمفهوم ياستعاره»از انواع مهم 

)مقصد(  يو انتزاع يم ذهنيانتقال مفاهو سنده ينو يشياندن، تجسم سطحيدر نقل مضام ياديز تيظرف

مفهوم  يکه با توسعه ن نوع از استعارهي. ا)مبدأ( برخوردار است يات مادّيدر قالب محسوسات و تجرب

، با شد يانواع استعاره بحث و بررس گر ازيد يعنوان بخشبه ،معاصر يدر دوره «يمفهوم ياستعاره»

 ،ياسيس اشعارسرودن  يبرا يمهم يهيدستمامتعدد،  يهاتجسمک و يدئولوژيتوجه به کارکرد ا

شاعر  «» قرار گرفت. گراعتيک و طبياشعار رمانتن يو همچن يميتعل، يفلسف، ياجتماع

و  ياسيس يهاشهياند، ديآيشمار مکشور خود به يبرجسته ياسيس که از مقامات يمعاصر عربستان

 ، با استفاده از روش ن پژوهشياخود بازتاب داده است.  يدفاتر شعر را در شيخو يشخص

 يواکاوبه  ،«يجهت ياستعاره» مختلف يهانگاشت يق بررسياز طرتا صدد است در، يليتحل – يفيتوص

مبدأ به  ياز حوزه اند انتقال معنيآفر نيپنهان در آن و همچن ينو معا کيدئولوژين کارکرد اييو تب

ان يب يشاعر برا که دهدينشان م پژوهش يجهينت. بپردازد «» يدر دفتر شعر مقصد يحوزه

مرتبط با مسائل ويژه به يو اجتماع ياسيساهداف  پرداختن به ،ياجتماع يچون تنزل و تعال يميمفاه

د قدرت يو تشد يان عناصر شعريم يوستگير پينظ يسبک يگر کارکردهايدن و يومت فلسطمقا يمقوله

 بهره گرفته است.  ن استعاراتياز اک، يم رمانتيمفاه ءواژگان و القا يتجسم

 .، ، کيدئولوژي، ايجهت ياستعاره، يمفهوم ياستعارهها: هدواژيکل
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 مقدمه

 يدر حوزه، ن مباحث در بالغت کهن بودهيترياز چالش يکيه که همانگون، استعاره

ل ين مسائل تبدياز مهمتر يکيبه ر در شکل و مفهوم، ييز با تغيد نيجد يشناسزبان

مفهوم  يبه بحث درباره ،کلمه ياز بحث درباره معاصر، يدر دوره استعارهه است. گشت

ناخودآگاه و  يتجل ياز ابزارها يکيعنوان آن را به سانزبان شنادا کرد و ير پييتغ

که استعاره را  ياهيقض ؛نمودند يب تلقيا اديسنده ينوو پنهان  يدرون يهاشهياند

تفکر و با معنا و ت، داش تنگاتنگ يونديشکل و صورت پم که با يعکس بالغت قدبر

از  يمعنوان نظا، زبان اساساً بهيشناخت يسشنااصوالً در زبان» ساخت.تر آشنا شهياند

مستقل، بلکه  يادهيعنوان پد، نه بهزبان يشود و ساختار صوريمقوالت در نظر گرفته م

رات يکار پردازش و تأث و ، سازيبند، اصول مقولهيکل يمفهوم از نظام يدر مقام نمود

ر دکتر يبه تعب .(95: 1831راد، يوسفي)« رديگيمورد مطالعه قرار مآن  يطيو مح يتجرب

در  (12 :1831دورد، ي)فرش« است ياجتماع يبه هم بافته و نهاد يظامزبان ن»د ورد: يفرش

 يکي، «يجهت ي-استعاره»که  «يمفهوم ياستعاره»به ويژه معنا در استعاره  ن راستايهم

 يبرا يعنوان پل ارتباطصورت فرع بهرد و يگياصل و مبنا قرار م ،از انواع آن است

 د. شويدر نظر گرفته م مفهومورود به 

و  «کافيل»ستم به بعد، ابتدا توسط يهشتاد قرن ب ياز دهه «يمفهوم ياستعاره»

( 1531) «ميکنيم يدگنکه با آن ز يزيچ ،استعاره»با عنوان  يبا نگارش کتاب «جانسون»

ن يمهمترعنوان به، کافيل ينوشته( 1558) «معاصر استعاره يهاهينظر»و سپس کتاب 

ن مسائل گذشته يگزير، جاياخ يدو سه دهه در يو بالغ يشناختستاورد مباحث زباند

 يک حوزهيمبدأ،  يک حوزهي يدارا «يمفهوم ياستعاره»هر  ،کافينظر لبر بناشد. 

 ياصل يويژگ. (173: 1853، و جانسون کافي)لک نگاشت مبدأ بر مقصد است يمقصد و 

کاف و يل يکه از سوگونهآن-متعارف  يهابا استعاره يمفهوم يهااستعاره يهينظر

و  يطور جزئبهالفاظ  يهايويژگ ها، استعاره نين است که در ايا -شدهجانسون مطرح

در ت کلمه يگاه و موقعيو جا يمفهوم يهاحوزه يهايبلکه ويژگ، ستينظر نمنفرد مد

مبدأ و  يم حوزهياستعاره، مفاهاز ن نوع يدر ا. رديگيمورد توجه قرار مساختار کالم 
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رد. يگياستعاره مورد توجه قرار م يدهندهليتشک يعنوان دو بخش اصل، بهمقصد

 يگر از حوزهيک مفهوم دين ييتب يتواند برايم ،مبدأ ياز حوزه يواقع هر مفهومدر

 يهاکاف و جانسون استعارهيل ،در مجموع (192: 1851، و تورج ياشراف) کار رودمقصد به

، يساختار يهااستعاره» يمبدأ در سه طبقه يحوزه يهايرا با توجه به ويژگ يمفهوم

 «ترنر»و  «کافيل»سپس اند؛ قرار داده« يشناختيهست يهاو استعاره يجهت يهااستعاره

افزودند و  يبندن طبقهيبه ا «يريتصو ياستعاره»را تحت عنوان  يگريد يطبقه

نام  يمفهوم يهاهاستعار ين طبقهيعنوان پنجم، بههاه( از کالن استعار1111) «کوچش»

 يکردها در بررسيگونه از رونيت ايبا توجه به اهم. (153: 1859، يو افراش گانهي) برد

نظر است، ن پژوهش مديآنچه در ا شاعران معاصر، يشعر يهاقصائد و مجموعه

از  يکيدر مختلف آن  يهاها و داللتنگاشتن استعارات، ياز انواع ا يکينها ت يبررس

ال ؤس يبرا يپاسخ ق،ين طرياز اتا  است عنوان به 1 يشعر دفاتر نيمهمتر

 ابد: يل بيذ

 يدر دفتر شعر يجهت ياستعاره يهانگاشت کيدئولوژيا يکارکردهان يمهمتر

 ست؟يچ «»از  «»

 

 پژوهش يپيشينه

از جمله آنها  که ته استصورت گرف يچند يهاپژوهش «يجهت ياستعاره» يدرباره

 ،قرآن زبان در نييپا/ باال يجهت ياستعاره يشناختزبان يبررس» يتوان به مقالهيم

شده در گران، منتشريم و دين پورابراهيريقلم ش، به«يشناخت يشناسيمعن کرديرو

 اين مقاله به. اشاره کرد (1833) يات عربيزبان و ادب يرانياانجمن  يمجله 11 يشماره

اساس برم، يکر نآقر اول جزء 19 باال/پايين در يجهت ياستعاره يشناختزبان يبررس

 يهاکانون يکه حاو يقرآن يعبارات استعار ؛پردازديم يشناخت يشناسيرويکرد معن

  .و غيره هستند («»، «»، «»، «»، «»)مثل:  ياستعار

 با قرآن در يجهت يهااستعاره» ود با عنوانخ يمقاله در يتا افراشيگانه و آزيفاطمه 

 ياصل پرسش نيا پاسخ به به(، 1859: 88، شيزبان يمجله جستارها) «يشناخت کرديرو
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 يمعن در يجهت الفاظ استفاده از بر يمبتن زانيم چه تا ،قرآن ياستعار انيب که پردازديم

 در يجهت يمفهوم يهااستعاره يهطبق بر يمبتن، مقاله يهالي. تحلباشديم ياستعار

  است. استعاره معاصر يهينظر

شکراهلل  ي، نوشته«شمس اتيغزل در يجهت يهااستعاره يبررس» يدر مقاله

 يليتحل-يفيتوص با روش(، 1857: 79، شيادب ي، )متن پژوهيانيه آليرقپورالخاص و 

 يوانيح ينمادها در را يجهت يمفهوم يهاستعار، جانسون و کافيل يهينظر براساسو 

 . نموده است يبررس شمس اتيغزل( پرندگان)

 خود با عنوان يز در مقالهين يريزاده نا و محمدحسن حسنينيثم خاتميم

 يبه بررس ،(1853: 31، شيادب يمتن پژوه)، «شاهنامه آغاز در يجهت يهااستعاره»

 تيب 911 -يريتصو يهاوارهطرح از يبخش، گريد يعبارتبه اي- يجهت يهااستعاره

پرداخته و رد، يگيم دربر را ضحاک يپادشاه لياوا ، تايکه از نظر زمان شاهنامه نيآغاز

 و باال متضاد يهاجفت مانند ييهاده است که شاهنامه از استعارهيجه رسين نتيبه ا

 رامون برخوردار است. يپ و مرکز و رونيب و درون، پس و شيپ، چپ و راست، نييپا

ن پژوهش ياد که يرس يبندن جمعيتوان به ايشده، مانجام يهابا توجه به پژوهش

 يشعر ياز دفترها يکيدر  يجهت ياستعاره ياسباشنيزموضوع پرداختن به  يحوزهدر 

نگرفته  صورتد است که تاکنون يجد يپژوهش، شاعر معاصر عرب زبان، 

 است.

 

 يجهت يمفهوم استعاره

اند ييا فضاي يجهت يها، استعارهيهوممف يهن انواع استعارين و آشکارتريتراز مهم يکي

رون، جلو، عقب، عمق، ين، درون، بيي)مانند باال، پايت مکانيو موقع هابا جهت همراه که

ن جهت ين استعاره بديت اياهم . (3: 1851، گرانيو د ي)افراش ه( هستنديسطح، مرکز، حاش

 يبندسازمان ييفضا يها چند استعاريک يبراساس  ،مانياديم بنياکثر مفاه»است که 

انسان  يو فرهنگ يکيزيف يهها در تجربن استعارهيا(. 28: 1853کاف و جانسون، ي)ل« اندشده

دارند؛  يرونيو ب يدرون يمندستند، بلکه نظاميخته نيگسا ازهمي يشه دارند و تصادفير
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گوناگون با هم نشان  يهاهبا هم تقابل دارند و هم ارتباط استعاربه دو  دوهم  يعني

عنوان مثال، احساس . بهدارند يرونيب يمندانسجام و نظام يدهد که نوعيم

ت خوب ي، تسلط، موقعيسالمت، يدهند؛ شاديرا با جهت باال نشان م يکل يمندتيرضا

ت أها از بدن انسان نشن استعارهي. ا(22)همان:  در جهت باال هستندبودن و زنده

شود يدر نظر گرفته م ييصفر فضا يهبدن انسان نقط ،هاکه در آنن معنايا رند؛ بهيگيم

 يهمثال، در جمل يشود. براين مييگاه و جهت امور گوناگون نسبت به آن تعيو جا

. شوديف مين توصييپا جهت در يط نامطلوب روحي، شرا«ن آمده استيياش پاهيروح»

 متفاوت باشدز ينگر يبه فرهنگ د يممکن است از فرهنگ يکيزين تجارب فيالبته ا

 (.13: 1833برگر،  يفي، سي)هوشنگ
 يکيزيف يهاجهت از يکي با يرمکانيغ و يانتزاع يمفهوم»ن نوع از استعاره، يدر ا

 نوع و يجسمان يهايژگيو يجهينت ،يمکان يهاجهت نيا. شوديم داده مطابقت

، مفهوم کي به مندجهت يهاهاستعار. است يکيزيف طيمح در ما جسم و کالبد عملکرد

 نيا قرار دارد. باال ، در جهتشاد: مثال يبرا. دهنديم اختصاص را يمکان يجهت

 شکل يفرهنگ و يجسمان يتجربه براساس و ستندين يبخواهدل ياستعار يهاجهت

 يجهت يد اضافه نمود که استعارهين بايهمچن (.15 :1853، جانسون و کافيل) «رنديگيم

 يهحوز» که کار دارد و مقصد و مبدأ در زبان سر يبا حوزه ،گر انواع استعارهيد همانند

 در ،مبدأ يهحوز و است آگاهانه يهتجرب از دور اي مجرد و يانتزاع ياحوزه، مقصد

 يب سعياد و (2 :1851، گرانيو د ميپورابراه) «است يبشر محسوس اتيتجرب يهطيح

 يجهت يکمک ادوات مختلف استعاره هابل درک را بقريو غ يم انتزاعيتا مفاهکند يم

 ان سازد. يمجسم و نما

 

 «» يدر دفتر شعر يجهت يهاستعار يهاکارکرد نگاشت يبررس

در  يجهت ياستعاره يهاها و نگاشتن دستهيرل مهمتيبه تحل ،ن بخش از مقالهيدر ا

 شود:يرداخته مپ «»اثر  «» يدفتر شعر
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 نیيو پا باالنگاشت 

ن ين است. در اييباال و پا ي، نگاشت استعاريجهت ياستعاره يهان قالبيتراز مهم يکي

، يرگيچون تسلط، چ يميمفاه ن است،ييو پا به باال ينوع از نگاشت که نمود کالم رو

ک ي يسازمفهوم قصدبه شاعر». گردديبه خواننده القاء م عکس آنو ، قدرت يتعال

]قصد دارد آن را درک که  يا. حوزهرديگيگر بهره ميد يااز حوزهحوزه از تجربه، 

 يحوزه]اما[ تر است، شدهم و شناختهين مستقآ يتجربهتر ]بوده[ و يکيزي، نوعاً فکند[

« شده استتر و کمتر شناختهمير مستقيآن غ يتجربه ]بوده[ و تريدوم نوعاً انتزاع

از  يکين مؤلفه، الزم به ذکر است که يل ايدر خصوص تحل .(12: 1853)کوچش، 

 ينگاشت استعار ،«» يدر دفتر شعر ياستعار يهان نگاشتيبردتررپرکا

از  ياريچند در بسرد. هريگيکار مبه يم متعدديمفاه يباال است که شاعر آن را برا

از  يارود، اما در پارهيکار مبه يعيطب يکيزيحالت فان يب ين نگاشت برايا ،اوقات

نظر خود ، مفهوم موردانهيکارکردگرا يصورتو به ييزداييشاعر با استفاده از آشنا ،موارد

مورد بحث که معموالً  ين نگاشت در دفتر شعريد اکرکند. از جمله موارد کاريان ميرا ب

 ت: ل اسيشود، موارد ذيالقاء م «»و  «» مرسومِ يهابا کلمه
1» 

 
  د:يگويکه م ، آنجاليذ يا در نمونهي

 .(139 :)همان 

 يکيزيف يجنبه ،«يعل» يبا استفاده از واژه ي، نگاشت استعارباال يدر دو نمونه

ان يجاد تناظر ميابا استفاده از  کردهيشاعر سع، يجهت ين استعارهيدر ا. دارد يملموس

ن موضوع با يدازد که ابپر يشعر يهاق سوژهي، به تجسم دقمفهوم مبدأ و مقصددو 

وفور در شعر او به ، ييگراعتيف عناصر و طبيشاعر عرب در توص ينيزبيتوجه به ت

شدن رنج بر ياستعاره در مفهوم جار ،اول ينمونهق، در يطور دقبهشود. يمشاهده م

را با استفاده از  ين اخالل و مشکليشاعر چن ؛ن استييفراز آرامش بشر قابل تب
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کرده و از آن انتخاب« شده-يجار رود» يعني، مبدأ يود در حوزهموج يهاشباهت

 يو غلبه هجوم»نجا، يدر ااست که همانا  نمودهبرداشت  يانتزاع و يذهن يمفهوم

 است. بوده نظرمد، مقصد يم موجود در حوزهياز مفاه، «آرامش بشرها بر اندوه

بت يمصه يتشب» يعني، ر مبدأتواند وابسته به مفهوم بزرگتين استعاره ميدر مجموع ا

ن ينگاشت درد و رنج و اتوان يمل است و يس ،که در واقع مبدأ دانست «البيبه س

ز ين يبعد ينمونه در کار گرفت.بهن استعاره يات ايل جزئيتحل يرا برا يمفهوم کل

و  يحماس نگاشتشاعر  استفاده نموده است؛ يجهت ياستعارهرا در قالب شاعر استعاره 

 يبر باال کردنپابهغوغا »مبدأ همچون  يدر حوزه ييهاشباهت لبقادر  را فخر

م يمفاهان يب يران استعاره، بياز ا يدر واقع شاعر در موارد مختلف کرده؛انيب «هااسب

 ين ويهمچناستفاده نموده است. ک يدئولوژيا يهدفالقا  ،و فراتر از آن يو ذهن يانتزاع

 ل:يذ يدر نگاشت استعار يمندو ارج يمفهوم تعال انيب يبرا

 (.895: )همان
از  ياليز و خير سحرآميک تصويشاعر  ،نجايدر ان مفهوم بهره گرفته است. ياز ا

 يبر تعال ،«» يمهکلداده که ارائهت، يکردن کلمات موجود در بنيبا همنش را روتيب

که شاعر را به تعجب وا  يگاهيکند. جاين شهر در نزد شاعر داللت ميا يگاه وااليو جا

 ک ويدئولوژين مفهوم ايان شهر دارد. يا يشگيو تحول هم يداشته و داللت بر دگرگون

 در عبارت و ان شدهيب يملموس بشر يعد محسوس و تجربهه بر بُي، با تکيانتزاع

 «فوق» يکلمهنجا، يدر ا ، به خواننده القا شده است.«»

برخوردار  يجهت يعنوان ابزار استعارهبه ياستعار مفهومن يدر ساخت ا يديکل ينقش از

مهم، اصالت و  ين نگاشت استعاريشاعر از ا ان نمود کهيتوان بين ميهمچناست. 

 کند.يان ميسوژه را ب ينگيريد

 (897: )همان
با  راتر يتر و انتزاعيذهن يمفهوم بخش، نيدر اشاعر  يقبل ياس با نمونهيدر ق

داده تا شاعر اجازه، بهن نوع از استعارهيان کرده است. ايب يجهت ياستفاده از استعاره
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 ،کافيل يگفتهمحسوس و ملموس جلوه دهد. به ياگونهبهر را يف ناپذيتوص يمفهوم

 يهاق مفهوميما معموالً از طر يها در نظام مفهومن مفهوميتريادياز بن ياريبس»

، يتوان به زمان، کميّت، حالت، دگرگونيم مين مفاهيوند؛ از جمله اشيدرک م ياستعار

سان شاعر در ني. بد(192: 1853، و جانسون کافي)ل« وه اشاره کرديکنش، علت، هدف و ش

ان نموده يطور ملموس بآن را به يو حالت روح يرياشتن، پنجا، مفهوم پا به سن گذيا

 يجهت اداتاز با استفاده   يو سالخوردگ يريوم پدر واقع مفهر بگذارد؛ يتا برخواننده تأث

قابل  گونهنيباشد و ايم «سفر است يزندگ»ز متعلق به مفهوم يآن ن که قابل درک است

 ،يو سالخوردگ يرين سفر و پيا يابزارها ،دن به مقصدين است که سفر و رسييتب

و  يعد جسمانکه بُ «»ز با استفاده از مفهوم ينجا نيطور ويژه در ابه آن است. مقصد

در واقع کمک کرده است.  ا نگاشتي مفهوم مقصد تجسمشده و به انيب، دارد يتجرب

 گر منتقل نموده است.يک مفهوم به مفهوم دياز  يصورت افقرا به يين معناينشاعر چ

و غلبه را القاء  يروزيچون پهم ياسيس يميباال، مفاه يشاعر از نگاشت استعار يگاه

 ل اشاره نمود:يتوان به دو مقطع ذين موارد ميجمله ااز کرده، که 

 

 (.885: )همان

 يجهت يساخت استعاره يبرا ،«»و  «»شود، شاعر از يده ميهمانطور که د

رامون خود غافل يط پيمح از ،يشناخت يهاوارهن طرحيباال بهره گرفته است. شاعر در ا

شاعر و دقت او در  يات قبليبه تجرب ،ريخاب نوع تصوانت» ،گريد يعبارتست. بهين

ها وابسته است دهيها و شنل خواندهيه و تحلياء و تجزيگوناگون حوادث و اش يهاجلوه

آن  يهر و عناصر سازنديدر انتخاب نوع تصو يزيو غر يفطر ياريهوش يکه به او نوع

 يحوزه يدهندهکه شکلات محسوس ين تجربيا. (135: 1872ان، ي)پورنامدار« بخشديم

 يذهن يم انتزاعيبه او کمک نموده تا از مفاه ،در نزد شاعر است يجهت يمبدأ استعاره

ک امر يعنوان به ،و غلبه يروزيک پياز  در واقع شاعرد. يسخن بگوخود نظر مورد

آن را  ،باال يعنوان نگاشت استعاربه« » يد که کاربرد کلمهيگويسخن م يانتزاع
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ستادن بر فراز يا»با عبارت  يروزيپمفهوم  ،اول ينمونهدر ساخته است.  ينيس و عملمو

 يو ذهن يدوم، مفهوم انتزاع يدر نمونهو  ر شده استيتعب« کاندوهنا يسرودها

شده است. در ريتعب« دشمن يهاهفرودگا يآمدن پرندگان بر باال در به فراز»با  يروزيپ

 يمفهومن استعاره بهره گرفته و يساخت ا يبرا شاعر از لوازم محسوس ،هر دو مورد

 يروزيپ ،ين لوازميبا استفاده از چنتا نموده  يسع يکند. ويبه خواننده القا مرا  يانتزاع

 ياستعار يهاشاعر نگاشت ،ن موارديا تمامدر  را نشان دهد. و ملتش خود يرگيو چ

 ييها. نگاشترديگيمدر نظر  يهان طرحيجاد چنيا يدر سطح مبدأ برارا  يبزرگتر

نقش  يجهت يهان استعارهيل چنيتشک يبرا ،«با صعود است يمساو يروزيپ»همچون 

باال و  يد نگاشت استعارن نمونه، کاربريقابل ذکر در ا ينکته کرده است.فايرا ا ييسزاهب

 ،«»است، در مقابل  «فرود آمدن» يمعنکه به« »نجا فعل يهم است. در ان باييپا

مفهوم  ،ن تضاديدهد و شاعر با استفاده از ايت را نشان مينوع تناقض و ضد کي

ل، يدر مقطع ذن ييباال و پان شکل، يهمتر نشان داده است. بهو غلبه را ملموس يروزيپ

ا يت يا بيک مقطع ير صورت واژگان متضاد دو بهرفته کار با هم به، يترطور شفافبه

ن يچن ،«»بلند  يدهيعنوان نمونه در قصد؛ بهشونيک به هم، استفاده مينزد

 قابل مشاهده است: يکاربرد

( 
طور ن را بهييباال و پا يگاشت استعار، نيحماس يدهيقص نيا مقطع از نياشاعر در 

از  ،تين دو بيشاعر در اکار برده است. خود به يو انتزاع يان مقاصد ذهنيب يتوأمان برا

 ياز امت يو ه گشوده است.يستوه آمده و زبان به گالملت خود به يپاشانحطاط و فرو

 ينکه شاعر خود را بر بااليا. اندهختيآودار ش بهبيصل يرا بر باال اود که يگويسخن م

است که در  )ع( حيب حضرت مسيک تصليتراژد يحادثه يادآوري، دهديقرار مب يصل

وطن از استعمار و  ييشاعر در راه رها زياکنون نکرد و  يفشانت مردم جانيراه هدا

 «» ياز کلمه انتوين مطلب را ميا شود کهيب تکه تکه ميصل يدر باال ،يفروپاش

با  يگريدمرتبط ان مفهوم يب يباال، برا ي. در واقع نگاشت استعارافت استيقابل در
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. کار رفته استبهر وطن يو شهادت در مس يفداکار، يفشانجانل يمقصد، از قب يحوزه

ر عمامه( سخن ي)ز ن استفاده کرده و از ييپا يدر ادامه شاعر از نگاشت استعار

رهنگ ات و فيادب يحوزه در ياهيو کنا يکاربرد يرير عمامه که تعبيزه است. گفت

ن يز شاعر چنينجا ني. در ادارد يا زشتينمودن مفسده است، اشاره به پنهان ياسالم

 ياريشده و وطن را قع خطر پنهانکه در موا يگانيفرومارا القاء کرده و از  يکارکرد

طور ن بهييباال و پا يه نگاشت استعارک يموارد نيدر چنسخن گفته است.  ،کنندينم

ن يا استعاره برقرار است. يان دو رکن اصليم يعمود يزمان يتوأمان به کار رفته، رابطه

 رل آشکايو فضا يل پنهانيچون رذا يم بزرگتريدر قالب مفاه دنتوانيدو استعاره م

 .دنريشکل گ

 

 و راست چپنگاشت 

چپ و راست  ينگاشت استعار ،يجهت يدر استعارههم م ياستعار يهاگر نگاشتياز د

 ياسيات و فرهنگ سيدر ادب. روديکار مبه يدر متون ادب ينيمقاصد مع ياست که برا

 ييهااستياز س يا طرفداريها دگاهيتوان اعتقاد به ديرا م ييگراچپاز ملل،  ياريبس

ر ييبه تغ يابيدستد قصبه  ،«ا نظام خاصيسازمان  ياسيگروه س»ف کرد که در يتعر

ا ي« سازمان يت اعضايقبول اکثر»رات مورد ييتر از تغکاليتر و رادقيتر، عمعيسر

 يکنندههيتوج ياتيعمل يهيبا نظر يا به سازگاري وجود دارد آن يکنندهرهبران کنترل

ات ياست که در ادب ين در حاليا(. 7: 1837ا، ي)مطهرن ش داردياقدامات سازمان، گرا

شود يگفته م« يراستدست »از افراد  يا گروهيبه فرد  ا،رگراست ملل مختلف، ياسيس

سم اعتقاد دارند و يسم و نازيا فاشي ييگرا، سنّتي، ارتجاع، اقتدارطلبيکارکه به محافظه

: 1872، راديو افشار ي)آقابخش هستند يطرفدار طبقات ممتاز و مخالف اصالحات اساس

153.)  

 در، دارد يفکر و ياسيس ميمفاه القا يبرا که ياديز تيظرف مرغيعل نگاشت نيا

نکه از يرغم اياست. شاعر عل رفته کاربه موضع دو در تنها «» يشعر دفتر

ن يبا استفاده از ا قدرت آن را داشته تاو  در دربار آل سعود بوده ياسيرجال مهم س
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کشور و احزاب آن  ياسيس يهاشهيها و اندانين جريمهمتر يعرضه ينگاشت، برا

 ،ن مواردي. از جمله ااستفاده نکرده است يجز در موارد نادر آن،اما از استفاده کند، 

 کار رفته است:به "راست" نگاشت ل است که در آنيذ ينمونه

 
 «» افت کهيتوان دري، م«» کيکالس يدهيت از قصين بيبا تأمل در ا

است. با توجه  يخال ياسيس يلوژدئويک و عاشقانه دارد و از مقاصد و ايرمانت يکارکرد

 يکارکرد نتوايسروده، نم ياده که شاعر آن را در وداع و فراق معشوقهيعنوان قصبه

 يطور واقعاز آن توقع داشت. بلکه شاعر به ياسيس يا کارکردي، از مفهوم عاشقانهفراتر 

دست راست بدن ان يب يبراخاص،  ياسيات سيبدون اشاره به نرا  «راست» نگاشت

چپ و که مورد دوم،  گشته است. اما در يمعشوقه زخم يان کرده که از دوريش بيخو

نجا که آ ؛از آن قابل استنباط است ياسيکارکرد س، کار رفتهبه تيب کيراست با هم در 

 د:يگويشاعر م

 (.827 :همان)«

شاعر چپ و  ،است «»بلند  يدهيقص يانيت پايا بيت که مقطع ين بيادر 

و هم کارکرد  ياسيهم کارکرد ساز آن، ر برده که کابه يورت افقصراست را با هم به

د و يگويخود م ينياران فلسطيشدن دست دهيبرشاعر از  قابل استنباط است. يقيحق

و امکان ده يقطع گرد اوکشد که دست راست ير ميتصوآواره را به ي، زنطور اخصبه

-ت و مقدمشدن دست راسقطعرسد. ينظر نمد بهيز بعياو نرفتن دست چپ از دست

را آنچه يز ؛ر اعراب استيسا يدوستک حس وطني، به قصد تحرآوردن آن توسط شاعر

 ياگونه، بهياهن استعاريچناستفاده از شاعر با  ينوعو به شدهبوده، قطع اصل و رکن

ن يخود در ا يخود را القاء کرده و هدف اصل يداريو پا ياسيس يشهيمند، اندنظام

 يرين تعبيبا چن بوده ران يفلسط ياريمبارزه و  يمردم برا کيرتحکه  يحماس يدهيقص

مقصد منتقل  يمبدأ به حوزه يز معنا از حوزهين ين موارديدر چن .ساخته است يعمل

بت از يبال و مص»نکه يان ايب و راست و چپ يهادادن جهتانشاعر با نش و شوديم
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مقصد همچون  يربوط به حوزهم يم انتزاعيمفاه ءصدد القا، در«ر استيسو فراگهمه

 نيفلسط ييرها يو تالش برا يو دادخواهمبارزه به  ،هموطنان و ملت عرب کيتحر

 باشد.يم

 

 ش و پسيپنگاشت 

همچون  يمربوط به جهات ي، نگاشت استعاريجهت ياستعاره يهاگر از جلوهيد يکي

ا ي ادت[ي]ر يرهبر يامعموالً بر ،ن نگاشتيا که است ش و پسيا پي جلو و پشت

ن يان چنيب يشاعران معموالً برا(. 12: 1853، اينيخاتم)رود. يکار مبهد[ ي]تقل يرويپ

ن يدر ا. ندريگيبهره م يمفهوم يقواعد استعارهاز مهم،  يهان نگاشتياز ا يميمفاه

 به. خورديرقم م ناملموس يهحوز به ،ملموس يهحوز از يگُذاراستعاره زين»نگاشت 

 اي هاشباهت رايز ؛شوديم دهيفهم مبدأ يهحوز قيطر از ،مقصد يهحوز ،گريد عبارت

ب يا اديرو شاعر نياز ا .(32: 1835 ،يهاشم) «دارد وجود حوزه دو نيا انيم ييهامطابقت

 يچون رهبر يمهم يعو انتزا يم ذهنيمفاه ،«پس»و  «شيپ» يعاد جهاتبا استفاده از 

 يلبته گاها کند.يان ميب يمين مفاهيچن نمودنينيو ع کردنقصد ملموسرا به يرويو پ

 ،«»و  افتهي يرويم و پيکارکرد تسل «»شود و يعکس من کارکردها برياوقات ا

 دهد.يرا نشان م يبانيو پشت تيماکارکرد ح

گونه نگاشت نياز ا ،«» ين موضع از دفتر شعريدر چند 

اوقات از  يان کرده است که گاهيخاص خود را ب يهاشهيرده و اندکاستفاده ياستعار

 يدر نمونه، . به عنوان مثالباشديمفراتر ز ينن نگاشت يمرسوم و آشنا ا يکارکردها

و  ييستايو نشانگر ا کنديطور محض را القاء مبهشدن ميکارکرد تسل ،شيپجهت  ،ليذ

 د:يگويآنجا که م ؛شدبايجاد کنش و حرکت ميسوژه در ا ييعدم توانا

 وشده القا به خواننده «»ا جلو با استفاده از يش ين مقطع، نگاشت استعاره پيدر ا

با توجه به داده است. نشدن را نشاميا تسلي، حضور يمکان يجهت ين استعارهيشاعر با ا

توان يکند، ميم يرا تداع يسم و سرگردانيليمفهوم نهدر آن، که شاعر  ير بعديتعاب
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و  ي، جهت مکانکه شاعر با آن نمود يانه تلقيفوق را کارکردگرا ينگاشت استعار

 ؛پردازديخود م يرانيو ح يروح تکرده و سپس به وصف حالتيحضور خود را تثب

ستاده يران اير سرگردان و حين مسيست و او تنها در ايز نيگر يبرا يچ راهينکه هيا

 يو پوچ يگر از سرگردانيد ياز نشانهين "" نگاشت ن مقصود،ياست. متناسب با هم

که ، آنجادينمايالقا م به مخاطب ينيگر واژگان همنشيبا استفاده از د ليرا در مقطع ذ

 د:يگويشاعر م

(.811: همان)

و  چون  ييهادواژهي، شاعر با کلشودين نمونه مشاهده ميهمانطورکه در ا

و وحشت موجود  يديم نااميصدد ترسو درکرده فضا را القاء يآلودو مه يرگي، ت«

 «» يواژهدي، کل«پس» يفاده از نگاشت استعاردر جامعه است. در ادامه شاعر با است

 و تناسب دارد يکار برده که با کلمات قبلبه «» يب اضافيترک را در قالب

که نگاه به مطلب  ني. ادر نوع خود جالب توجه است ،«»و  «»ان يتناسب م

 يوه در ماورارا که فقط ساحل غم و انديست زيند نيخوشا ،پشت سر و توجه به آن

توان يکه نم کنديخواننده القاء م بهد کننده را يو ناام يسيلينه ياشهيقرار دارد، اند فرد

اما  ک برخوردار است.يو رمانت ياجتماع ييبلکه از منشأ ؛دانست يمنشأ آن را فلسف

در  يخوش يعنيمبدأ  يدر حوزه ين استعاره از مفهوميتوان گفت که ايها منيفراتر از ا

 شاعرگرفته است.  شاعر نشأت يانهيگراآرمان يهاشهياند ازکه  باشديم مرزها يفراسو

 يراگونه بز و موعظهيپندآم يدر ساختارو  «» يدهيقصدر  ن مضمون رايا

پشت،  يا نگاشت استعاري «» يکلمهشاعر با استفاده از  ي. گاهکنديان ميبخواننده 

به عنوان مثال در  ؛است خود موردنظر يا سوژهيون مضم يسازصدد برجستهدر

د:يگويدر دفتر مورد بحث، م «»د يسپ يدهيقص

(.811: )همان«

دارد:يان مين بيهمچن

(831 :)همان 
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که در  گرفته استبهره يجهت ياز استعاره ،هاتجسم بهتر اشک ينجا برايشاعر در ا

، ناشناخته يهادهيپد و ميمفاه رکردنيپذشناخت، يانتزاع ميمفاه تجسم» يواقع برا

 و مياهمف اندنينماجاندار، هاشهياند و ميمفاه يروشنگر، يمعن شبه اي يمعن خلق

 .باشديم (91: 1111، کوچش) «فيتوص و يعرفان عواطف انيبو ، مخاطب اقناع، هادهيپد

ه را دو ين تشبيا يرگذارينکه شدت و تأثيا ياما برا ،گرفتهبهره هيتشب از هرچند که يو

ف يتوص يرادر واقع شاعر بکار برده است. ز بهيپشت را ن يجهت يچندان کند، استعاره

ن يکه ا ان نمودهين موضوع را بيا، يکرد استعاريبا روبلکه  ؛اکتفاء نکردهبه برق  ،اشک

 يدادن درخشش و تابندگن نشانيدرخشد. همچنيز ميپره ياشک تابناک در پشت پرده

در . ده استياستعاره مورد نظر انجام شتريب يبه مبالغه ،يجهت يبا استفاده از استعاره

و عجز انسان در مقابل مرگ، از نگاشت  يبر ناتوانز شاعر با تمرکز ير نياخ ينمونه

گر واژگان يخود را با استفاده از د يکرده تا عجز و زبونها جلو استفاديش يپ ياستعار

ن يدهد و از انشان يشتريبا اغراق ب ،که حال مفرد جامد است «»ن همچون يهمنش

ش بپردازد. يخو يشتر حالت روحيرهگذر به تجسم ب

 و برون درونت نگاش

درون و  ين مقاله، نگاشت استعاريمورد بحث در ا يجهت ين نگاشت استعارهيآخر

که  يانتزاع يخاص و تجسم امور يبه مقاصد يابيدست يب براياد يرون است. گاهيب

 يدرون و برون رو يبه کاربرد نگاشت استعار ،است يمفهوم ياستعارهن هدف يمهمتر

ن يادر  ست.ين ين گونه شواهد خالياز ا ث وان مورد بحيآورد که ديم

درون  ن ووريب بُعد يعني ،/سوژهعد شيءن بُيان مهمتريصدد بدرشاعر  ،نوع از نگاشت

( يمظروف و ظرف) يحجم يهوارطرح» ن نگاشت،يمتناسب با ا واقع است. در

 يتلق يظرف مثابهبه يانتزاع مفهوم کي ،آن اساس بر که است يريتصو يارهواطرح

شاعر مورد  (Yu:1998: 25) «است «درون» و «رونيب» يهاجهت يدارا که شوديم

م مهم يان مفاهيب يبرا ،رونيو ب درون ياز نگاشت استعار يدر موارد متعدد بحث،

م يجهان محسوس که در تقاطع با مفاه يبا استفاده از قلمروها يو اجتماع ياسيس
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ان مفهوم يشاعر با ب ،ليذ يعنوان مثال در نمونهبه ؛است قرار دارد استفاده کرده يانتزاع

ن يستفاده از ارا با ا يذلت و خوار يو مفهوم انتزاعدرون  ينگاشت استعار «»

 است: يانتزاع يومهکه مفنموده انيب ياستعاره جهت

 

 ،شدهانيب «»که با  يو محسوسات درون يعد جسماننجا با استفاده از بُيشاعر در ا

را با استفاده  يذلت و خوار يو در واقع مفهوم انتزاعداده مبدأ استعاره را شکل يحوزه

 .سامان داده است ينيع ياز امکانات حوزه

« ريگو ذلت همه يخواربودن ريگهمه» يعنيدر مبدأ  ين استعاره از مفهوم بزرگتريا

در درون ذلت خود قرار » يعنيدر مقصد  يترينيشده و به مفهوم خردتر و عاستخراج

 يبرا ي، تالش«» يعني، نرويب يجهت يهابزار استعار شده است. ذکرلي، تبد«داشتن

در  «»ادات  استفاده از با شاعر نجاي. در ااست شاعرمورد  ينمودن مفهوم ذهنمجسم

 يدر نمونه نيهمچن. پرداخته است نظرموردموضوع ف يبه توص، «»عبارت 

صورت موردنظر را به ي، سوژه» ينگاشت استعار ياز ابزارهابا استفاده  شاعر ،ليذ

  عرضه کرده است: يموسمل

 (812 :)همان
  د:يگويا آنجا که مي

 .(811 :)همان

استفاده کرده و سوژه را با مفهوم درون  ينگاشت استعار شاعر ازفوق،  يدر نمونه

 ين مفهوم محسوس مقصد، براياست.  انموده ف يتوص «داشتنقرار شنزاردرون » ينيع

ت را در اشاره ين وضعيشاعر ا را يز؛ گرفتهدر مبدأ شکل يبزرگتر يهوم انتزاعان مفيب

مصائب دچار ها و ينگونه به گرفتاريکه ا کنديخود ذکر م ينيوطن فلسطر و همبه براد

 يط خوبيا همزبان او در شراين دهد که هموطينشان منگاشت  نيادر واقع شده است. 

که  استداشتن به کمک  ازيو نخوردن رافتادن، شکستيه از گيکنابودن ماسهدر  ست؛ين

 ردر کنا .دارديعرضه م خود هموطنِ گرِيد در خصوص وضعيتر را ين تصويشاعر ا
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در حال گذران  ،هيتوجه نسبت به اوضاع همسايکه ب از خودشاعر ر يتصور، ين تصويا

با  يک به اوليدنز يز کارکرديدوم ن يدر نمونه عرضه شده است. زين است يزندگ

د يگويشکست سخن م يحفرهگرفتن دارد که از قرار درون ياستفاده از نگاشت استعار

در آن شاعر ده که شقائل يو جهت حجم، شکستمفهوم  يبرا، ن ظرفيبا ا ينوعو به

 .ديسخن گو يعرب يز کشورهايبت بالخياز مص، يحيطور تلوبه ،تيهاتا در نگرفته قرار

م يمفاه يدر القا يادير زيدرون که تأث ينگاشت استعار توان گفت کهيم در مجموع

»مورد بحث  يدر دفتر شعر ييار بااليدارد، با بسامد بس يشاعرانه و احساس

 شود. يده ميد «

 يق استعارهيم و موضوعات در دسترس خود را مدام از طريمفاه کنديم يشاعر سع

در دفتر درون که  يبرخالف نگاشت استعاراما خواننده عرضه کند. به يدرون يجهت

رون در يب يار، نگاشت استعاستار پرکاربرد يبس  يشعر

که  يتوان گفت که به ندرت موارديم يطور کلباشد. بهيکاربرد مار کميبس يشعر و

از  يدر مقاطع بلکه شود؛ي، مشاهده من نوع نگاشت اشاره دارديم به ايطور مستقبه

ان، جانب، کنار و يهمچون نگاشت م ين نگاشت کليدر ارتباط با ا ييهانگاشت اشعار،

خاص خود را  يکارکردها کهشود يده ميد، سوژه هستند يرونيره که نشانگر جهت بيغ

 :اشاره دارد يو سرگردان يرانيکه بر ح «» يمانند نگاشت استعار ؛القاء کرده است

 .(871 :)همان

، است يشانيو پر يگهوديب يکه به معنا «»در قالب شاعر خود را ، ن نمونهيدر ا

ه برساند، از به خوانند يبارزترصورت بهر را ين تصوينکه ايا ياما برا ،دهير کشيتصوبه

ان يخود در مر يشاعر از تصو چند مرتبه بهره گرفته است. يان، طيم ينگاشت استعار

و  يان مفهوم سرگردانيب يبرامثبت و متنوع،  يهاي، برخوردار از ويژگمختلف افراد

 مقصد منتقل شده است. يمبدأ به حوزه ياز حوزهاستفاده نموده و در واقع ران يح

با شاعر  يو نسبت ان آنها گرفتار استيکه سوژه در م يمتعددوجود امور مختلف و 

را شاعر در همان ابتدا از وجود يزد نموده است. يرا تشد يرگردانو س يرانين حيا دارد،
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ن صورت از نگاشت يبه هم يو نيهمچند. يگويان آنها سخن ميخود در م يهودهيب

  رد:يگيبهره م زين «» ياستعار

 .(198 :)همان«15»

طور آشکار نشان از ، به«در عبارت  «» يواژه جانيدر ا

 زين ن بخشيادر  دارد. يجهت ياز استعاره يريگبا بهره معنادار يمفهوم ياستفاده

 يواژه ينيه بر محور همنشيتک و ياليو خ يعرفان يکارکردبا  برون، ينگاشت استعار

 کند.يمداللت  يرانيو ح ي، بر سرگردان

 

 يريگجهينت

 «» از يدر دفتر شعر يجهت يمختلف استعاره يهانگاشت يبا بررس

 :دست آمدبهل يصورت ذپژوهش به يهاافتهي 

 

 :ن شرح استيبد يبه طور آمار يجهت يمختلف استعاره يهابسامد نگاشت

 رونيب درون جلو پشت راست چپ نييپا باال نوع نگاشت

 5 113 8 8 8 1 7 92 بسامد  

 

ن يشتريب ،مرتبه 113درون با  يشود، بسامد نگاشت استعاريهمانطور که مشاهده م

ن نگاشت چپ يهمچن دوم قرار دارد. يمرتبهبار در  92بسامد را دارد و نگاشت باال با 

ات ياست. ارتباط شعر با درونن درجه را به خود اختصاص داده يکمتر زيک بسامد نيبا 

 يشده تا پرداختن به مسائل درونسبب سرودن شعر توسط يويژه تفننو به

ل . توجه شاعر به مسائباشد برخوردار ييبسامد باالاز  ،با استفاده از نگاشت درون

در مواضع مختلف با  يکه و ياگونهشده؛ به يروز جهان عرب، سبب تأثر و ياسيس

م بهتر اوضاع يخود را جهت ترس ياسيک سيدئولوژيرکرد اکا ،ن استعارهياستفاده از ا

و غرور شاعر متناسب با اشعار همانطور که نخوت  ؛در نظر داشته است يهاملت
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 يبسامد باالجاد ياسبب  در شعر  مقاومت،ان مفهوم يب يز و در راستايفخرآم

 .شده است «باال»نگاشت 

مختلف، سبب بسامد  ياسياب سو جهات و احز يعدم پرداختن به مسائل اختالف

و پس هرچند از هنجار  شيپ يشده است. نگاشت استعارنگاشت چپ و راست نييپا

اما  ،نکرده تياست تبع يرويو پ يکه رهبر يجهت ياستعاره نيا يو کارکرد مرکز ياصل

 نيمرسوم ا گريد يبلکه به کارکردها تهنپرداخ زين ييزداييو آشنا ديکارکرد جد جاديبه ا

-يآن نم يکارکرد اصل يبه پا تيع نگاشت پرداخته است که هرچند از جهت مرسومنو

در دفتر  يجهت ياستعاره يهانگاشت ،در مجموع خارج است. يزياما از هنجارگر رسد

ان احساسات يب يبرا نکه از شکل مألوف خود فراتر نرفته و معموالًيرغم ا يشاعر، عل

و  ياسيس يهاشهياند يالقا در جهتاز اوقات  يارهاما در پا است، کار رفتهشاعرانه به

 از آنها بهره گرفته شده است.  ياوضاع اجتماع

 

 هانوشتيپ
ا آمد و در يدنعربستان به که در شهر  ي( شاعر معاصر سعود1111ـ 1521، ) .1

است است يس يور در حوزهاما مشه ،اتيادب ياز شاعران گمنام در حوزه يکي يا رفت. وياض از دنير

ر و يچون سف ياسيدر سطوح س يشناخته شده است. و ،مهم ياسيها و سخنان سخاطر سمتکه به

 فيان حاالت توصيب يبرا يذوق يعار، اشياسيفا کرد و در جنب امور سينقش ا ير در دولت سعوديوز

آنها توسط انتشارات  اغلبافته است که ينشر  يش از ده دفتر شعريب يسرود. از ويخود م يشهياند

ترجمه و رمان  ين در حوزهيهمچن يده است. ويچاپ رسبهروت يب 

ن ياز مهمتر يکيم، 1571شده در سال ، منتشر يفات است. دفتر شعريصاحب تأل

و در تب و تاب آن وده بل ير شکست اعراب از اسرائيشتر تحت تأثياوست که ب يشعر يدفترها

 جهان عرب سروده شده است. يروزها

 سازد.يبارد و غرق ميزد، و بر آن ميريآرامش بشر فرو م ي، بر بااليرنج و درد همچون رود. 1

ها اسب يداشتند، و بر بااليها را دوست مکردند، طبليم يان زندگيکردند، آنگونه که وحش ي. زندگ8

 دادند.يرهبرشان را بازِ کوها لقب م کردند ويبه پا م ييغوغا

گر يکديک به هم و جفت يش نزديهاز است. عبوس، دندانيها، سحرانگصخره يروت بر باالي. ب2

 هستند.
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 يده ميد را به بند کشيمرورا يل! اگر دانه هايم، نبيشويکند، پراکنده مير بر ما غلبه ميم، تقديريمي. م9

م، به يکنيان عمر، از دلها و قلب ها، تشنه کامانه گذر  ميسال يباالشدند، ما بر  يشدند، جفت هم نم

 کند.يکه شعر و اضطراب در آن النه م يطور

 اندوهناک را به ما مژده داد. يبر ضرب سرودها يروزيو، خبر پيکه راد ي. هنگام3

دند، کوه بزرگ يدنوردر  يخونخواه يها را براان ما، کرانهيماها بر ما هجوم آوردند، سپاهي. هواپ7

 زند.يفرودگاهشان، پرسه م يب، بر بااليپرندگان ما، در تل آو يهاسقوط کرد، دسته

ملت  نيکه بر ا ييهاالبيدر امواج از شدت س ده شدم،يبش به دار کشيصل يکه بر باال يملت ي. 3

گان يفروما يهار بر گردنش نهاده بود، و انگشتيکه شمش يدم درحالي. آن را داست غرق شدم يجار

 ر دستار آن پنهان بود.يدر ز

که با خونم آن  يدم.... فراموش کرد، زخم دست راستي. آنچه را که چشمانت با من کرده بود را بخش5

 را طهارت داده بودم.

ان رفتن دست چپش را هم نظاره يج فردا از ميا خليهود دست راستش را قطع کرد، آيروز، ي. د11

 کند.يم

 هوده مواجه هستم.يب ييهاران و سرگردان، با راهيشانم، و حيپر يهاشهيو، اند. من مقابل ت11

 ست، جز ساحل اندوه.يتو چ ي؛ در ورايک هستيها، تارکه بخاطر ناشناخته يياهايدر ي.ا11

 ز.يد، در پشت پرده پرهيدرخشيتو همچون برق م يو اشک ها يک من بودي. در نزد18

اد زد و در نحوه ياو را سست کرده بود، فر يستادم، عجز و ناتوانيمقابل مرگ ا ي. همچون کودک12

 زد.يسازش او خشم موج م

کشد يبنده، خجالت ميسد، فرينوينکه شعر ميمرتکب شد، جز ا ييهاش به جرمي. و در ذلت خو19

 د.ينمايکند و شکست را نشخوار ميذکر مردگان را به جا آورد، در گل شنا م

 م.يرا که مست بوديم... زيخواهم، ما تو را فراموش کرديسه، عذر مبرادرم در ما ي. 13

 کنم.يزشت محافظت م يهانجا افتاده ام، در حفره شکست، از عنکبوتي. من ا17

ف و شجاع يان باهوش و ظريدم، ميبا ديک و زيو ثروتمند و انسان ش يان قويهوده در ميخودم را ب .13

 که خوب رقص کردن را بلد است. يخواند و کسيکه خوب آواز م يان کسيپ، ميو خوشت

 که شروش هر وقت گفتم تمام شد. يال سرگردانم، اوهامياز اوهام و خ ي. دور دائر15

 

 منابع و مآخذ
، تهران: مرکز اطالعات و مدارک ياسيفرهنگ علوم س، (1872)، راديافشار نويو م ي، عليآقابخش

 .رانيا يعلم
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 ياستعاره ها يقيتطب يبررس»(، 1851) نا ساالس،يستيس کريو بئاتر ي، تورج حسامتاي، آزيافراش

 18ـ  1 :2، ش 8، ديقيات تطبيزبان و ادب يهاپژوهش، «يو فارس يياياسپان يدر زبان ها يشناخت

لسان ، «استعاره صورت در زبان قرآن يشناختيمعن يبررس»(، 1851) گرانيو د نيريش م،يپورابراه

 .13-1 : 5ش، نيمب

 .زمستان: تهران، مه در سفر(. 1872) يتق، انيمدارپورنا

 ،«در آغاز شاهنامه يجهت يها استعاره»(، 1853) يريزاده نم و محمدحسن حسنيا، مثينيخاتم

  82-7 : 31ش ،يادب يپژوهمتن

 .تهران: آگاه ،يگيرزابيمترجم: جهانشاه م ،(يکاربرد يااستعاره )مقدمه (1853کوچش، زولتان. )

 چاپ دوم، تهران: سخن  ،دستور مفصل امروز(، 1831د ورد، خسرو، ) يفرش

، تهران:  يميترجم: هاجر ابراهم م،یکه باور دار یياستعاره ها(، 1853جانسون، ) و مارو کاف، جورجيل

 يعلم

 .19-11: 73، ش زمانه، «ياسيت سيپ و راست، از واژگان تا واقعچ»(، 1837) يا، مهديمطهرن

  ،يزبان يجستارها، «يکرد شناختيدر قران با رو يجهت ياستعاره»(، 1859) يتا افراشيو آز گانه، فاطمهي

 113-158: 9ش 

، ش يعلوم شناخت يفصلنامه تازه ها، «و استعاره يشناخت يزبان شناس»(، 1831راد، فاطمه ) يوسفي

19 :29- 98. 

 ش، يپژوه ادب، «جانسون و کافيل دگاهيد از يمفهوم يهاستعار يهينظر» (،1835، )زهره، يهاشم

11 :115-121. 

 يشناس - در قرآن از منظر زبان يمفهوم ياستعاره ها»(. 1833برگر، ) يفيسن و محمود يحس ،يهوشنگ

 5-82 : سوم سال اول. شماره میپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کر. «يشناخت
Yu, Ning ( 1998). The Contemporary Theory of Metaphor. Amsterdam: John 

Benjamins B. V. 



 

 

 

 

 

                                                           


