پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1938
(از ص  81تا ص )33

تحلیل طرحوارههای قدرتی در شعر حافظ
مهری تلخابی

1

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد واحد زنجان

تورج عقدایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد واحد زنجان
تاریخ دریافت مقاله1939/3/39:؛ تاریخ پذیرش مقاله1931/4/9:

چکیده
هدف مقالۀ حاضر ،تبیین پایههای شناخت حافظ ،بر اساس طرحوارههای قددرتی اسدتا از ایدن رو ،ایدن
مقاله بر آن است که نشان دهد از منظر زبانشناسی شناختی ،اسدتعاره صدرفا ابدااری زبدانی در راسدتای
تایین کالم نیست ،بلکه قطعا ابااری شناختی استا چارچوب نظری این مقاله وامدار نظریۀ طرحوارههای
تصویری جانسون استا در این مقاله ،پس از تأملی بر سدمت و سدوی زبدانشناسدی شدناختی ،بدر روی
استعاره درنگ کردهایم و آنگاه با معرفی نظریۀ طدرحوارههدای تصدویری و شداخههدای آن ،بده گداارش
طرح وارههای قدرتی شعر حافظ پرداختهایما در پایان ،این مقاله ،به این نتیجه میرسد کده اسدتعارههدای
قدرتی شعر حافظ ،نشانگر نظام شناختی او هستند و تقویتکنندۀ شالودۀ تجربیات او به حساب مدیآینددا
بیتردید به مدد کشف نگاشتهای استعاری حافظ ،در حوزۀ استعارههای قدرتی میتدوان خوشدههدایی را
که از این بدنۀ اصلی روییدهاند ،کاوید و گاارش کرد و نیا دریافت که استعارههای قدرتی حافظ تابع تعداد
محدودی نگاشت هستند و این نگاشتها از وحدت نگرش حافظ و کنشهای پایدار او با محیط فرهنگی
و فیایکی وااا سرچشمه میگیرندا
واژههای کلیدی :حافظ ،استعاره ،طرحوارههای تصویری ،طرحوارههای قدرتی ،نگاشت ،زبانشناسی
شناختی ،شناختا
1ا رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mehri.talkhabi@gmail.com
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1ا مقدمه
آیا استعاره سوژهای اندیشگانی است؟ به عبارت دیگر ،آیا میتوان گفت که استعاره شکلی
از اندیشیدن است و سخنگو اندیشههای درونی و انتااعی خود را در استعاره جا میگدذارد؟
آیا میتوان گفت که تجربۀ انسان از مواجهه با پدیدههای جهان خارج ،مبنای شکلگیری
گسترۀ بسیار وسیعی از استعارهها میشود؛ استعارههایی که از طریق آنها مفاهیم انتااعی
به شکل عادی و محسوس مقولهسازی میشوند؟ آیا مدیتدوان گفدت در شدعر حدافظ بدا
استعارههایی مواجه هستیم که شناخت را ساختاربندی میکند و تنها حاصل فرافکنی ید
تصویر بر تصویر دیگر نیست؟ آیا میتوان در شعر حافظ ،کالناستعارههایی جست که بده
صدها خُرداستعارۀ متن شعرش انسجام میبخشد؟
چارچوب نظری این مقاله  ،برگرفته از نظریۀ زبانشناسی شناختی اسدت و بدیتردیدد
هستی خویش را وامدار نظریۀ جانسون و لیکاف استا از دید ایدن دو اندیشدمند ،اسدتعاره
بخشی از فرایند اندیشیدن به حساب میآید؛ چراکده بده واسدطۀ اسدتعاره ،در تصدورات
انتااعی با محسوسات انجام میگیردا بنابراین ،از این منظر ،استعاره اساس زبان است ،نده
ابااری برای تایین کالما به عبارت دیگر  ،استعاره ابااری شناختی است ،نه زبانیا در این
مقاله ،از بخشی از نظریۀ طرحوارههای تصویری ،یعنی طرحوارۀ قدرتی بهره گرفتهایم تدا
نشان دهیم که حافظ چگونه با استفاده از طرحوارههای قدرتی ،افکار خدود را سدازماندهی
کرده و اندیشههایش را به شکلی ملموس بیان نموده و الگویی تکرارشونده و پویا از تعامل
ادراکی خویش با محیط را به نمایش گذاشته استا به گونهای مشخصتر ،میتوان گفدت
این مقاله بر آن است که پایه و بنیان شناخت حافظ را بدر اسداس طدرحوارههدای قددرتی
تبیین کند و از این رهگذر ،نگاشتهای شعر حافظ را بیابد؛ نگاشتهایی که ریشه در نظام
باورها و اعتقادات او داشته است؛ چراکه همدین نگاشدتهدای اسدتعاری منجدر بده خلدق
استعارههایی در حوزههای مفهومی میشود و به زبان نویسنده و شاعر به شدیوهای خداص
شکل میدهدا از آنجا که استعارۀ مفهومی ،برخاسته از ادرا و نظام مفهومی انسان است،
میتواند محمل خوبی برای دستیابی به معانی پنهان و نظدام فکدری و اندیشدگانی افدراد
باشدا بنابراین ،هدف مشخص این پژوهش ،بررسی دقیق نوع کاربرد طرحوارههای قدرتی
در شعر حافظ است و کشف و تبیین این نکته که کاربرد چنین طرحوارهای منجر بده چده
تأثیری در مخاطب میشود؟ با توجه به اهمیت طرحوارههای تصدویری در ترسدیم زبدانی
تجارب فرد و اینکه شکل بازنمایی حقایق و تجدارب در زبدان هدر فدردی ،تدابع مسدتقیم
طرحوارههای خاص بهکار رفته در زبان وی است ،برآنیم تا دلیدل کداربرد طدرحوارههدای
مقاومتی را در شعر حافظ نشان دهیما
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3ا روش پژوهش
این مقاله بر اساس تحلیل کیفی و توصیفی دادههای کمّی تدوین شده است؛ بدین گونده
که در گام اول ،واحدهای استعاری شعر حافظ در حوزۀ طرحوارههای قدرتی استخراج شده
است و به ترتیب قلمرو هددف ،قلمدرو مبدد و نگاشدت اسدتعاری را بررسدی کدردهایدم و
سرانجام ،بر اساس دادهها ،به تحلیل محتوایی متن پرداختهایما
9ا پیشینۀ پژوهش
مار جانسون و جورج لیکاف در سال  1381میالدی ،کتابی به نام استعارههدایی کده بدا
آنها زندگی میکنیم منتشر و برای اولین بار در این کتداب ،نظریدۀ اسدتعارۀ مفهدومی را
مطرح کردندا از دیدگاه این دو ،استعاره عنصری بنیادین در مقولدهبنددی جهدان خدارج و
فرایندهای اندیشیدن است و به ساختهای بنیادین دیگری از قبیل طرحوارههای تصویری
یا فضاهای ذهنی مربوط میشودا جانسون در سال ( 1381ما) در کتداب جسدم در ذهدن،
ذهن را «جسمبنیاد» مدیخواندد؛ بده ایدن معندا کده تجربدههدای جسدمی را منشدا بدروز
طرحوارههای تصویری ،در ی نظام مفهومی معرفی میکندا او معتقد است طرحوارههای
تصویری از تجربههای جسمی و ادراکی نشأت میگیرندا
در ایران ،از مقاالت زیر به عنوان پیشینۀ این کار میتوان یاد کرد:
د زبانشناسی شناختی و استعاره (را ؛ گلفام و یوسفیراد)1981 ،ا
ترجمۀ مقالۀ معروف لیکاف با عنوان نظریۀ معاصر استعاره (را ؛ محمودی)1983 ،اد پیوند میان استعاره و ایدئولوژی (را ؛ بهمنشهری)1931 ،ا
د توضیح و تبیین استعاره از دیدگاه زبانشناسی شناختی (را ؛ هاشمی)1983 ،ا
صفوی نیا در بخشی از کتاب درآمدی بدر معناشناسدی بده ارائدۀ تصدویری کلّدی ازمعنیشناسی شناختی و مبانی مطرحشده در آن میپردازد (را ؛ صفوی)1913 ،ا
د هدی عابدی مقدم ( )1989در پایاننامۀ خود با عندوان طدرحوارههدای تصدویری در
بررسی استعاره های زبان فارسی ،به بررسی جایگداه طدرحوارههدای تصدویری در در و
شکلگیری استعارههای زبان فارسی میپردازدا
4ا ضرورت پژوهش
در بهتر و عمیقتر شعر فارسی با استفاده از نوع و میاان طرحوارههای بهکاررفته در آن،
دریچهای نوین به فهم معنای مورد نظر شاعر استا از آنجا که تاکنون مطالعهای در زمینۀ
حافظشناسی از منظر طرحوارههای قدرتی انجدام نگرفتدهاسدت و نیدا از آنجدا کده علدوم
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شناختی ،نقش مؤثری در رماگشایی ،در و مقولهبندی جدید از متن را فراهم مدیکندد،
ضرورت انجام این پژوهش نیا از این منظر آشکار میشودا
5ا در چیستی زبانشناسی شناختی و معنیشناسی شناختی
زبانشناسی شناختی یکی از شاخههای علوم شناختی استا از این رو ،پدیش از تأمدل بدر
زبانشناسی شناختی ،درنگ کوتاهی بر چیستی علوم شناختی میکنیما
علوم شناختی شامل نحوۀ کارکرد ذهن ،چگونگی دریافت اطالعات از محیط با حواس
و نحوۀ پردازش آنها ،تشخیص آنچه ادرا شدهاست و مقایسۀ آنها با دادههای پیشدین
ذهن و طبقهبندی و ذخیرۀ این دادهها در حافظه میشود (را ؛ لوبنر)111 :3113 ،ا
در واقع ،هدف علوم شناختی تبیین رابطۀ میان شناخت انسان و پدیدههای پیرامونش،
نحوۀ تعامل با این پدیدهها و دستیابی به در بهتر از آنها با اسدتفاده از رویکدرد «ذهدن
تجربهمحور» استا
اما زبانشناسی شناختی «رویکردی است که به زبان به عنوان وسیلهای بدرای کشدف
ساختار نظام شناختی انسان مینگدرد» (گلفدام)53 :1981 ،؛ چراکده زبدانشناسدان شدناختی
معتقدند که زبان آدمی از نظام عام شناخت وی تبعیت میکند و زبان تابع نظدام شدناختی
استا از این رو ،به مطالعۀ نقششناختی زبان ،یعنی ارتباط ساختارهای اطالعاتی انسان با
جهان خارج میپردازد؛ چراکه تعامل بدا جهدان بده کمد سداختارهای اطالعداتی ذهدن
امکانپذیر استا این گروه از زبانشناسان برآنند که زبان اطالعدات دریدافتی از جهدان را
مقولهبندی میکندا
اما در باب معندی شناسدی شدناختی بایدد گفدت«:معندیشناسدی شدناختی ،بخشدی از
زبانشناسی شناختی است که بر الگوها و سازوکارهای شناختی که ورای فعالیتهای زبان
ما قرار دارد -و آنها را ممکن میسازد -تأکید میکندد» (گلفدام و یوسدفیراد)91 :1981 ،ا در
معنیشناسی شناختی ،دانش زبانی جدا از اندیشیدن و شناخت نیست ،بلکه خود بخشدی از
استعدادهای شناختی انسان محسدوب مدیشدود؛ اسدتعدادهایی کده بدرای انسدان امکدان
یددادگیری ،اسددتدالل و تحلیددل را فددراهم مددیکنددد (را ؛ صددفوی)995 :1981 ،ا همچنددین،
معنیشناسی شناختی با مطالعۀ معنی «به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهدن انسدان ،در
در معنی از طریق زبان است» (همان)38 :1983 ،ا
5د1ا نگرۀ شناختی به استعاره
شناختیان تأثیر استعارهها و طرحوارههدای مفهدومی را بدر فراینددهای شدناختی و شدکل
اندیشه های انسان نشان میدهندا در اینجا ،وقتی میگوییم استعاره ،مراد کلّ صورتهای
مجازی زبان است؛ یعنی همۀ اقسام تشبیه ،استعاره ،نماد و تمثیلا از این دیدگاه ،سازوکار
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استعارهسازی ذهن ،حاصل فرایند «انگاشتن» است و این در حقیقت ،ندوعی از اندیشدیدن،
طرزی از دیدن و نوعی بینش است که ما چیای را به منالۀ چیدا دیگدری مدیبیندیم یدا
میانگاریما پس فرایند تفکر استعاری عبارت است از انگاشتن چیای به جدای چیدا دیگدر
(را ؛ فتوحی933 :1931 ،د )939ا لیکاف ،معنیشناس شناختی و جانسون ،فیلسوف شدناختی،
بر اساس دیدگاه زبانشناسی شناختی ،استعاره را گسترش دادند و تمام جنبههدای نظریدۀ
سنتی را به شیوهای منجسم و نظامیافته به چالش کشیدند (را ؛ گیبا و دیگران)139 :1331 ،ا
آن ها نظرشان را در واکنش به چهار فرضیۀ عمدۀ کالسی بیان کردند که به ادعدای
آنان ،مانع از در طبیعت اندیشۀ استعاری و ژرفای آن استا چهار فرضیهای که پیشدینۀ
آن در سنت غربی به زمان ارسطو بازمیگرددا به باور آنان ،دیدگاه کالسی در چهار مورد
زیر اشتباه میکند:
1د همۀ مفاهیم را حقیقی فرض میکند و استعاره را مربوط بده بخدش غیرحقیقدی زبدان
میداندا
3د ماهیت استعاره را کلمه میداندا
9د اساس استعاره را شباهت میداندا
4د استعاره را ی تفکر عقالنی و خودآگاه قلمداد میکند ،نه شیوهای که با ذهن و بدن ما
شکل گرفتهاست (را ؛ لیکاف وجانسون)344 :1381 ،ا
نظریۀ استعارۀ مفهومی به فرضیات فوق چنین پاسخ میدهد:
کانون استعاره در مفهوم است ،نه در کلماتا
بنیان استعاره نه بر اساس شباهت که بر ارتباط قلمروهای متقاطع همزمان در تجربدۀ
انسان و در شباهتهای این حوزهها شکل گرفتهاستا
بخش عمدۀ نظام مفهومی ،استعاری است که شامل مفاهیم عمیق و پایداری همچون
زمان ،رخدادها ،علل ،اخالق ،ذهن وااا مدیشدودا ایدن مفداهیم بده وسدیلۀ اسدتعارههدای
چندگانهای فهمیده میشوند که مفهومی مستدل دارندا
نظام مفهومی استعارهها ،اختیداری و دلبخدواهی نیسدتند ،اگرچده بدر اسداس دالیدل
گسترده ،طبیعت مشتر جسم انسان و تجربههای مشتر وی با دیگران در شکلدهدی
به استعارهها مؤثر است (را ؛ همان)345 :ا
همان گونه که میبینیم ،لیکاف و جانسون ،زبان را نمودی از نظام تصوری ذهن
میدانند و نگرش جدیدشان نسبت به استعاره ،تمام نظریات و رویکردها را نسبت به
استعارۀ سنتی به زیر سؤال میبردا به اعتقاد آنها ،استعاره به هر گونه فهم و بیان
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تصورات انتااعی در قالب تصورات ملموستر اطالق میشودا همچنین ،آنان معتقدند نظام
تصوری ذهن انسان بر پایۀ مجموعۀ کوچکی از مفاهیم تجربی شکل گرفتهاست؛
مفاهیمی که از تجربۀ خود انسان ناشی میشوندا بر اساس این رویکرد ،دیگر تجربیات
انسان که به طور مستقیم از تجربیات فیایکی او ناشی نمیشوند ،طبیعتا استعاری هستند؛
بنابراین ،صحبت کردن از حوزههای انتااعی ،مستلام بهکارگیری استعاره استا به این
ترتیب ،آنها دیدگاه سنّتی استعاره را رد میکنند و دیدگاه جدیدی ارائه میدهند که به
«نظریۀ معاصر استعاره» معروف استا دیدگاه جدیدی که لیکاف و جانسون دربارۀ استعاره
مطرح میکنند ،همراه با ی الگوبرداری مبد د مقصد استا استعارههایی که از این
الگوبرداری بین حوزۀ مبد و مقصد ساخته میشوند ،از طریق ساختهای مفهومی بنیادین
پدید میآیندا یکی از این ساختهای بنیادین« ،طرحوارههای تصویری» هستند؛ بنابراین،
استعاره گذاری است از حوزۀ ملموس به حوزۀ ناملموس؛ به عبارت دیگر ،حوزۀ مقصد از
طریق حوزۀ مبد فهمیده میشود؛ زیرا شباهتها و یا مطابقتهایی میان این دو وجود دارد
(را ؛ معصومی و کردبچه)84 :1983 ،ا در واقع ،لیکاف و جانسون در سال  1381میالدی ،در
کتاب استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،دریچۀ جدیدی به سوی مطالعات استعاره
گشودندا به باور آنان ،حتّی کلیت نظام مفهومی ذهن بشر که اندیشه و عمل انسان بر آن
استوار است ،در ذات خود ماهیت استعاری دارد (را ؛ فیاضی و دیگران)31 :1981 ،؛ بنابراین،
استعارهها تنها موجب افاایش وضوح و نیا در بهتر اندیشههای ما نیستند ،بلکه حتّی در
مرحلۀ عملی نیا ساختار ادرا ها و دریافتهای ما از جهان خارج را شکل میدهندا در
تاریخ معرفت شناسی 1نیا استعاره با مقولهبندی مفاهیم ارتباط تنگاتنگی داردا از این رو ،از
نظر لیکاف و جانسون ،استعاره یکی از عناصر اصلی و پایه در فرایند اندیشیدن بده شدمار
میرود و به سایر ساختهای بنیادین همچون طرحوارههای تصویری مربوط میشود (را ؛
صفوی)991 :1981 ،؛ بنابراین« ،تنها زبان ادبی نیست که از استعاره بهره میبرد ،بلکه همان
طور که لیکاف و جانسون شواهد فراوانی به دست دادهاندد ،بیشدترین فهدم مدا از تجربدۀ
روزانه بر پایۀ استعاره ساخته میشود (را ؛ تیلر)913 :1989 ،ا از این رو ،میتوان گفت از دید
شناختیان ،استعاره ی سازوکار شناختی است و نده زبدانی؛ یعندی آنچده در زبدان رداهر
می شود ،نمود و تجسم آن ،مکانیسم شدناختی اسدت؛ بندابراین ،نظدام مفهدومی ،شدالودۀ
شناخت و بیان ما از واقعیات روزمره را میسازدا اگر بپذیریم که نظدامهدای مفهدومی مدا

1. Epistemology
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عمدتا استعاری هستند ،پذیرفتهایم که کردار و رفتار روزانه ،نحوۀ اندیشیدن و تجربههدای
ما ،همگی بنیادی استعاری دارندا در حالت عادی ،ما از این نظام آگداه نیسدتیما در انجدام
امور جائی روزانه و نیا اندیشههدا و تفکدرات ،بده گوندهای ناخودآگداه در درون آن نظدام
مفهومی میاندیشیم و عمل میکنیم؛ بنابراین ،سازوکار اسدتعاری اندیشدیدن ،در ذهدن و
زندگی ما ،ی اصل طبیعی و همیشگی است که در زندگی ذهنی ما به شکل خودآگداه و
ناخودآگاه عمل میکند (را ؛ فتوحی935 :1931 ،؛ به نقل از :لیکاف و جانسون)344 :1381 ،ا
5د1د1ا استعارۀ مفهومی
همان گونه که گفته شد ،از منظر شناختی ،استعاره اساس زبان و سازندۀ معنا و اندیشه
است؛ چراکه فرایندی است که به طور طبیعی در زبان رخ میدهد و تقویتکنندۀ شالودۀ
تجربه استا ما با استعارهها عقاید و احساسات کوچ و بارگ را از ی چیا به چیا دیگر
انتقال میدهیما زبان استعاری به ما امکان میدهد تا امور ذهنی را حسی کنیم و آسانتر
دربارۀ مسائل انتااعی فکر کنیما شناختیان بر این باورند که آدمی ناخودآگاه در پی یافتن
ویژگیهای مشتر در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پایۀ این اشترا ها در
کندا آنها این فرایند را «استعارۀ مفهومی» مینامندا فراگیری و در ما از زندگی و محیط
وابسته به این فرایند استا در این دیدگاه ،استعاره عبارت است از« :ادرا ی مفهوم از
ی قلمرو در اموری از قلمرو مفهومی دیگر» (را ؛ فتوحی935 :1931 ،؛ به نقل از :لیکاف و
جانسون)344 :1381 ،؛ بنابراین ،از دیدگاه زبانشناسی شناختی ،در استعاره ،حوزۀ مفهومی
«الف» به منالۀ حوزۀ مفهومی «ب» است؛ بنابراین ،استعارۀ مفهومی از دو حوزۀ مفهومی
تشکیل میشود که در آن ی حوزه با حوزۀ دیگر در میشودا حوزۀ مفهومی ،هر نوع
سازمان ذهنی منسجم تجربه است؛ برای مثال ،ما دانش سازمانیافتۀ منسجمی از
سفرهایی داریم که در در زندگی به آن تکیه میکنیم (را ؛ کوچس)4 :3111 ،ا لی
میگوید« :انسان در عالم طبیعت به دنیا میآید و در آن رشد و تکامل مییابد؛ بنابراین ،همه چیا
را در حیطه و قلمرو مکان در میکند ،اما این مطلب بدین معنا نیست که او نمیتواند اشیا
غیرمکانی را بفهمد ،بلکه منظور این است که تنها الگویی که انسان با آن آشنایی دارد و
تجربههایش بر اساس آن شکل گرفته ،الگویی است که بر روابط مکانی استوار استا در نتیجه،
او از راه گسترش و توسعۀ این الگو میتواند اشیا و امور غیرمکانی را در کند» (لی)18 :3111 ،ا

میتوان بر آن بود که سازههایی مشخص در استعارۀ مفهومی وجود داردا استعارۀ مفهومی
در حقیقت ،فرایند فهم و تجربۀ قلمرو «الف» به کم پدیدهها و اصطالحات متعلق به
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قلمرو «ب» است؛ بنابراین ،هر استعاره سه سازه دارد1 :د قلمرو «الف» را هدف 1مینامند
که عمدتا امور ذهنی و مفاهیم انتااعی هستند (البته نسبت به قلمرو منبع انتااعیترندا)
3د قلمرو «ب» را منبع =( 3مبد ) مینامند که معمدوال امدور عیندی ،آشدناتر و متعدارفتدر
هستندا
9د نگاشت :رابطۀ میان دو قلمرو کده بده شدکل تناررهدایی میدان دو مجموعده صدورت
میگیرد که آن را نگاشت 9مینامند (را ؛ فتوحی)939 :1931 ،ا
لیکاف در اصل استعاره را نگاشتِ میان قلمروهای متندارر در نظدام مفهدومی تعریدف
میکند و از این رو ،هر نگاشت را مجموعهای از تناررهای مفهومی و نه ی گاارۀ صرف
می داند؛ به عبارت دیگر ،برخالف آنچه که نظریۀ کالسی استعاره مطرح مدیکندد ،ایدن
کلمات یا عبارات نیستند که استعاره را میسازند بلکه اساس آن بر روابط مفهومی دو حوزۀ
مبد و مقصد استوار استا از این منظر ،کارِ کلمدات و عبدارات ،بدرانگیختن ذهدن مدا بده
برقراری ارتباطی است که در خالل آن ،موضوعات ،ویژگدیهدا و روابدط میدان دو حدوزه
منتقل میشدود (را ؛ لیکداف)189 :1339 ،ا از ایدن رو ،در ید اسدتعارۀ مفهدومی ،در
دستگاه نگاشت هایی است که برای ی جفت مبد و مقصد بهکار میروندا چنین ایددهای
از نگاشتِ بین مبد و مقصد برای بیان منطق قیاس و استنتاجی اسدتفاده مدیشدود (را ؛
کوچس)118 :3111 ،ا فرافکنی سامانهمندی عناصر ی حوزۀ مفهومی به حوزۀ دیگر ،نه تنها
شامل اشیا و ویژگیهای خاص آن حوزه میشود ،بلکه ارتباطها ،رخدادها و طرحهای آن
حوزه را نیا شامل میشودا خالصه اینکه استعارۀ مفهومی مربوط به نگاشتِ استنباطهایی
از حددوزۀ هدددف اسددت (را ؛ گددرادی)131 :3111 ،؛ بنددابراین ،نگاشددت ،مفهددوم اصددلی در
استعارههای مفهومی است و به تناررهای نظاممندی داللت دارد که میان برخی حوزههای
مفهومی وجود داردا البته باید یادآور شد که نگاشتهدا متناررهدای ثدابتی نیسدتند؛ زیدرا
بنیادهای تجربی آنها متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و یا حتّی از گفتمانی به
گفتمان دیگر فرق میکند؛ مثل مفهدوم تجلدی در نظرگداه عارفدانا تفداوتهدای سدب
شخصی عارفان ناشی از تفاوت در نگاشتهای آنها از مفهوم تجلی استا در واقع ،قلمرو
هدف (مفهوم تجلی) در نگاه همۀ آنها یکی است؛ اما قلمرو منبع ،متفاوت استا تفداوت
در نگاشتها ناشی از تفاوت در تجربۀ زیستی و پایههای تجربی تفکر استعاری هر شخص
1.Target domain
2. Source domain
3.Mapping
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است (را ؛ فتوحی)933 :1931 ،؛ بنابراین ،میتوان گفت که نگاشتها همان قیاسها هستند
که به صورت گسترده در قالب جمالتی خبری و اِسدنادی بیدان مدیشدوند و حدوزههدای
مفاهیم را مطرح میکنند ،نه نمودهای آنها راا
5د1د3ا شاخههای طرحوارههای تصویری
یکی از نظریه های بنیادین در معناشناسی ،نظریۀ طرحوارۀ تصدویری اسدت کده در سدال
( )1381میالدی به وسیلۀ مار جانسدون مطدرح شددهاسدتا دیددگاه اصدلی در نظریدۀ
طرحوارۀ تصویری این است که به دلیل حضور فیایکدی فعالیدت و حرکدت مدا در جهدان
خارج ،از طریق بدن و محیط پیرامون ،تجربههایی کسب میکنیم که ما را در سازماندهی
افکار و اندیشههایمان در حوزههای انتااعی یاری میدهندا به نظر جانسون« ،تجربیات مدا
از جهان خارج ساختهایی در ذهن ما پدید میآورد که ما آنها را بده زبدان خدود انتقدال
میدهیما این ساختهای مفهومی همان طرحهای تصویری هسدتند» (صدفوی)98 :1983 ،ا
بنا به تعریف جانسون« ،طرحوارۀ تصویری عبارت است از الگویی تکدرار شدونده و پویدا از
تعاملهای ادراکی ما که به تجربۀ ما انسجام و ساختار میبخشد» (یو39 :1388 ،د)34ا
لیکاف و جانسون ادعا میکنند که طرحوارههدای تصدویری اسداس تفکدر انتااعدی را
تشکیل میدهند؛ چراکه در نگاشتهای استعاری ،حوزۀ مبد به حساب مدیآینددا اهمیدت
طرح وارههای تصویری در این است که پایه و اساس عینی این نگاشتهدای اسدتعاری را
فراهم میکنند (را ؛ ایوانا)111 :3119 ،ا مار جانسون (1381ما) طرحوارههای تصویری را
در سه گروه طرحوارۀ حرکتی ،طرحوارۀ حجمی و طرحوارۀ قدرتی طبقهبندی میکندد کده
در ادامه به تبیین آنها میپردازیما
5د1د3د1ا طرحوارۀ حرکتی
طرحوارۀ حرکتی ،منعکسکنندۀ تجربۀ انسان از حرکت خود یا دیگر اشیاستا این حرکدت
ی نقطۀ آغاز به نام مبد و ی نقطۀ پایان به نام مقصد داردا آنچه را کده بدین ایدن دو
نقطه قرار میگیرد« ،مسیر» مینامند (جانسون)114 :1381 ،ا
ب :نقطۀ پایان

مسیر

الف :نقطۀ آغاز

بر اساس اصول کاربردی این طرحواره« ،حرکت از نقطۀ «الف» به نقطدۀ «ب» مسدتلام
عبور از تمام نقاطی است که در مسیر «الف» به «ب» هستندا نکتۀ دیگر اینکه این مسیرها
جهت دارند و هر طیّ مسیری با سپری شدن میاان خاصی از زمان همدراه اسدت» (سدعید،
3119ما)993 :ا
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5د1د3د3ا طرحوارههای حجمی
طرحوارههای حجمی از انگاشت میان پدیدههای ذهنی با تجربیات انسان از قرار گرفتن در
محیطهای اتاق ،تخت خواب و چنین فضاهایی ناشی میشدودا ایدن طدرحوارههدا امکدان
تجسم ررف و مظروف را با شبیهسازی قرار گرفتن اشیا درون یکدیگر ممکن مدیسدازد
(را ؛ جانسون)39 :1381 ،ا

این طرحواره بر دو اصل استوار است و «بر اساس طرحوارۀ حجمی ،اشیا یدا در درون
ررف هستند یا خارج از آنا اصل دوم این است که اگر شی «الف» در درون شی ِ «ب»
قرار گیرد و شی ِ «ب» در درون شی ِ «ج» باشد ،آنگاه شی ِ «الف» در درون هدر دو قدرار
دارد» (سعید3119 ،ما)991 :ا
5د1د3د9ا طرحوارههای قدرتی
طرحوارههای قدرتی از چگونگی برخورد انسان به مانع و حالتهای مختلفی که در پی آن
برای او متصور است ،الگوهای تصویری در ذهن ترسیم میکنندد کده بده کمد آنهدا،
تجارب انتااعی را میتدوان در کدرد (را ؛ جانسدون1381 ،ما)41 :ا جانسدون حالدتهدای
مختلفی را در برخورد با موانع در نظر میگیردا در نوع نخسدت ،در مسدیر حرکدت مدانعی
پیش میآید که ادامۀ حرکت را ناممکن میسازدا
«وقتی خبر مخالفت مدیر به گوش افراد گروه رسید ،همگی مأیوس شددند و دسدت از
کار کشیدند»ا
F1
طرحوارۀ قدرتی توقف حرکت (را ؛ همان)

در دومین نوع طرحوارۀ قدرتی ،سدّی در مسیر حرکت به وجود میآید ،اما مدانع ادامدۀ
مسیر نمیشودا در اینجا دو حالت پیش میآید و یا میتوان سد را شکست و مسیر مستقیم
را ادامه داد ،یا با تغییر مسیر برای ادامه مسیر بدون برخورد مجدد با مانع ،راه تازهای یافت؛
بنابراین ،سد بهوجودآمده نمیتواند انسان را از ادامۀ مسیر بازداردا

طرحوارۀ قدرتی شکست مانع یا تغییر مسیر (را ؛ همان)41 :
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5د3ا طرحوارههای قدرتی شعر حافظ
در این بخش برآنیم تا چگونگی برخورد حافظ را با موانع مختلفدی کده در زیسدت جهدان
خویش بازشناخته است ،گاارش کنیما حافظ برای این موانع ،تصاویری ترسیم میکند که
به کم آنها ،مفاهیم انتااعی ذهن خویش را لمسپذیر کنددا در ایدن مقالده ،جددای از
شناسایی موانع ،نوع مواجهه و برخورد حافظ را گداارش کدرده ،سدپس بده تحلیدل مدوارد
میپردازیما
5د3د1ا گفتمان تصوف و شریعت به مثابۀ مانع
شاید رسیدن به مقام انسان کامل ،بارگترین و متعالیترین هدفی است که حدافظ سدعی
دارد ،بدان دست یابدا از این رو ،هر آنچه مانع رسیدن به این هدف بارگ میشود ،چونان
سدّی در پیش چشم او راهر میگرددا حافظ در راه رسیدن به این هدف ،گفتمان مسدلط
روزگار خویش را به مثابۀ سدی بازمیشناسدا از این رو ،در ذهن خویش ،گفتمان دیگدری
به نام «نظام رندی» میسازد و تعالی آدمی را در مجموع خصایصی میبیند که «رند» ،تمام
آن ها را در خویشتن محقق ساختهاستا در واقع« ،رند ،نکته گو و بیاار از زهد و ریا ،منکدر
طمطراق دروغین نام و ننگ ،تقوای مصدلحتی و جداه و مقدام بدیاعتبدار دنیدوی اسدت»
(خرمشدداهی)31 :1919 ،ا در پرتددو گفتمددان رندددی« ،تعصددبهددای کددور ،تنددگنظددریهددا،
سادهاندیشیها و دلبستگیهای حقیر و مبتذل فردی رنگ مدیبدازد و نیدروی شدهامت و
حق جویی و ریاستیای برانگیخته میشدود» (پورنامدداریان)9 :1983 ،ا نهداد تصدوف یکدی از
شاخههای گفتمان مسلط روزگار حافظ است« :حافظ صوفیان را مردان خدا و روندگان طریقت
حقیقت یا حقیقت طریقت نمیداندا او غالبا صوفیان را پشمینهپوشدان تنددخویی مدیداندد کده از
عشق ،بویی نشنیدهاند و لقمۀ شبهه مدیخورندد و طامدات مدیبافندد و از سدرای طبیعدت بدرون
نمیروند» (خرمشاهی)198 :1919 ،ا

نهاد تصوف از دید حافظ ،بیتردید نهادی اقتدارگراست که با ایستگاههدای مشخصدی
چون «خانقاه» در عرض نهاد شریعت قرار داردا این دو نهاد بدا رماگدانی چدون «تسدبیح»،
«خرقه»« ،مرشد»« ،دلق»« ،زاهد»« ،واعظ» و «تقدوی» وااا راهدی بده رهدروان خدود نشدان
میدهند که سر از تاویر و ریا وااا درمیآورندا حافظ ،گفتمان تصوف و شریعت را گفتمانی
ریاورز و سالوسجو و طاماتباف بازمیشناسد و آنها را چونان سدّی در راه تکامل و تعالی
واقعی انسان شناسایی میکند و «به واقع ،میتوان گفت تمام انتقادهای حدافظ از زاهدد و
صوفی و مشایخ (اعمّ از بارگان طریقت و شریعت) به دو دلیل است:
«1د خودخواهی آنان و خودرستگاری و تافتۀ جدابافتهانگاری آنانا
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3د بیمدارایی ،تندخویی ،شدت رفتار و بیمحابایی آنان» (خرمشاهی )351 :1984 ،مدیتدوان
مورد سومی را هم افاود :ریاورزی صوفیان و مشایخا از این رو ،حافظ در برابر این سد ،در
راه رسیدن به جایگاه انسان کامل میایستد و مسیر خویش را در اغلب مواقع تغییر میدهد
و راه دیگری میسازد که با آنچه به نام «گفتمان رندی» بازمیشناسیم ،تطبیقپذیر اسدت؛
بنابراین ،از منظر معنیشناسی شناختی ،واکنش حافظ در برابر ایدن مدانع ،انتخداب مسدیر
دیگری استا به نمونههای زیر توجه کنید (شایستۀ ذکر است که در این نموندههدا ،تمدام
مصادیق نهاد تصوف و شریعت به عنوان مانع بازشناخته شدهاست):
مانع

بیت

مقابله

صومعه/
صومعه

«دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس/کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا» (غ  :3ب )3ا

تغییر مسیر
"
توقف در برابر
احوال شیخ و
تغییر مسیر
تغییر مسیر
"
"
"
"
"
"

شیخ
زهد

«گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن/شیخ ما گفت که در صومعه همت نبُوَد» (غ  :318ب )5ا

«احوال شیخ و قاضی و شربالیهودشان/کردم سؤال صبحدم از پیر میفروش
گفتا :نه گفتنی است سخن گرچه محرمی/درکش زبان و پدرده نگده دار و مدی بندوش» (غ
 :385ب 3د)9ا
«می صوفیافکن کجا میفروشند/که در تابم از دست زهد ریایی» (غ  :433ب )1ا

زهد و ریا

«آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت/حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو» (غ  :411ب )8ا

زهد ریا
سالوس
زهد ریا
نفاق
خانقاه

«بشارت بر به کوی میفروشان/که حافظ توبه از زهد ریا کرد (غ  :191ب )3ا
«دل به می دربند تا مردانهوار/گردن سالوس و تقوی بشکنی» (غ  :418ب )5ا
«اگر به بادۀ مشکین دلم کشد شاید/که بوی خیر زِ زهد ریا نمیآید» (غ  :391ب )1ا

"
"
خرقه
خرقه/
سالوس
مدرسه
"
"
زهدوعلم
زهد
ننگ و
نام
"
"
"

«نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ/طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد» (غ  :195ب )1ا
«ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان/میدهند آبی که دلها را توانگر میکند» (غ  :133ب )5ا

«در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود/گرت باور بود وَر نه سخن این بود و ما گفتیم»
(غ  :91ب )3ا
«زِ خانقاه به میخانه میرود حافظ/مگر زِ مستی زهد ریا به هوش آید» (غ  :115ب )8ا
«خیا تا خرقۀ صوفی به خرابات بریم/شطح و طامات به بازار خرافات بریم» (غ  :919ب )1ا
«حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری/کآتش از خرقۀ سالوس و کرامت برخاسدت» (غ :31
ب )8ا
«از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت/ی

چند نیا خدمت معشوق و می کنم» (غ  :951ب )9ا

«طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم/در راه جام و ساقی مهرو نهادهایم» (غ  :995ب )3ا
«بر دَرِ مدرسه تا چند نشینی حافظ/خیا تا از دَرِ میخانه گشادی طلبیم» (غ  :998ب )3ا
«مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم/در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم» (غ  :995ب )3ا

«عبوس زهد به وجه خمار ننشیند/مرید خرقۀ دُردیکشان خوشخویم» (غ  :913ب )3ا
«از ننگ چه گویی که مرا نام زِ ننگ است /وَز نام چه پرسی که مرا نندگ زِندام اسدت» (غ
)8 8 :49ا
«بگذر از ننگ و نام خود حافظ/ساغر می طلب کن که مخموری» (غ  :495ب )5ا
«گرچه بدنامی است ناد عاقالن/ما نمیخواهیم ننگ و نام را» (غ  :8ب )9ا
«گفتم به باد میدهدم باده ننگ و نام/گفتا قبول کن سخن و هرچده بداد بداد» (غ  :111ب
)3ا

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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5د3د3ا مرگ و فنا به مثابۀ مانع
از نظرگاه حافظ ،زندگی بسیار اصیل و ارزشمند استا از ایدن رو ،حدافظ مدرگ را چوندان
سدّی بازمیشناسد ،اما آنچه مهم است ،اینکه این مانع ،سببساز یدأس و سدرگردانی روح
حافظ نیست ،بلکه او بازمیگردد و مسیر فکری دیگری را در پیش میگیرد که متکدی بدر
دمغنیمتشمری استا
در نمونه هایی که از شعر حافظ در برابر سدّ مرگ و فنا جستیم ،میتوان بددین نتیجده
دست یافت که مقابلۀ حافظ با چنین سدّی ،هرگا از جنس توقف یدا تسدلیم نبدودهاسدتا
حافظ مرگ را با شادی و غلغلهای که در افال میاندازد ،خجل میکندا به نمونههای زیر
نگاه کنید:
بیت

مانع

«عاقبت منال ما وادی خاموشان است/حالیا غلغله در گنبد افال انداز» (غ  :394ب )3ا
«این ی

دو دَم که مهلت دیدار ممکن است/دریاب کارِ ما که نه پیداست کار عمر» (غ  :395ب )9ا

«بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم/گر امتحان بکنی مَی خوری و غم نخوری» (غ  :453ب )1ا
«جایی که تخت و مسند جم میرود به باد/گر غم خوریم خوش نَبُوَد ،بِه که مَی خوریم» (غ  :913ب )9ا

«مگر که الله بدانست بیوفایی دهر/که تا بااد و بشد جام مَی زِ کف ننهاد» (غ  :111ب )1ا
«شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما/بسی گردش کند گردون ،بسی لیل و نهار آید» (غ  :115ب )9ا

مقابله
تغییر مسیر

"
"
"
"
"

مرگ وفنا

«زمان خوشدلی دریاب دریاب/که دائم در صدف گوهر نباشد» (غ  :193ب )3ا

"

«غنیمت دان و مَی خور در گلستان/که گل تا هفتۀ دیگر نباشد» (غ  :193ب )9ا
«این مدت عمر ما چو گل دَهروزه است/خندانلب و تازهروی میباید بود» (غ  :15ب )3ا
«به مأمنی رو و فرصتشمر غنیمت وقت/که در کمینگه عمرند قاطعان طریق» (غ  :338ب )4ا
«پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار/غمخوار خویش باش غم روزگار چیست» (غ  :99ب )9ا
«پیشتر زانکه شوی خا در میکدهها/ی دو روزی به سر اندر ره میخانه بپوی» (غ  :541ب )1ا
«بیا که قصر امل سخت سُستبنیادست/بیار باده که بنیاد عمر بر بادست» (غ  :91ب )1ا
«گل عایاست غنیمت شمریدش صحبت/که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد» (غ  :194ب )1ا
«آخراألمر گِلِ کوزهگران خواهی شد/حالیا فکر سبو کن که پُر از باده کنی» (غ  :481ب )3ا
«خیا و در کاسۀ زر آب طربنا انداز/پیشتر زان که شود کاسۀ سَر خا انداز» (غ  :394ب )1ا
«مل این مارعه دانی که ثباتی نکند/آتشی از جگر جام در افال انداز» (غ  :394ب )9ا
«احوال گنج قارون که ایام داد بر باد/با غنچه بازگویید تا زر نهان ندارد» (غ  :131ب )8ا
«دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت/ولی اجل به ره عمر رهان امل است» (غ  :45ب )9ا
«آدمی در عالم خاکی نمیآید به آید به دست/عالمی دیگر بباید ساخت وَز نو آدمی» (غ  :411ب )1ا

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

5د3د9ا فل  /چرخ /آسمان /سرنوشت /قضا به مثابۀ مانع
عواملی مانند «فل  /چرخ /آسمان /سرنوشت /قضا» یکی از موانع پررنگ شعر حافظ است
و نحوۀ برخورد حافظ با این موانع همواره یکسان نیستا گاهی وی تسلیم میشدود و بده
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نوعی این مانع را میپذیرد و توقف میکند؛ اما روح پرشور و شرر حافظ ،هرگا روحی آرام
و تسلیم جو نیست ،بلکه بسته به هیجانات عاطفی و موقعیت ذهنیتی خویش ،گداه بدر آن
است که این سد را پهلوانانه بشکند و گاه به مسیرهای دیگری میاندیشد؛ اما اگر بخواهیم
از منظری کلیتر بدان بنگریم ،نگرۀ حافظ در این باب ،در راستای انتخاب گاینهای بدرای
مقابله با این سد ،بیشتر به سمت و سوی توقف متمایل است؛ چراکه به نظر میآیدد بداور
قلبی حافظ آن است که «زندگی هر انسانی را سرنوشت تغییرناپذیری رقم میزند کده سدرّ
قدر نامیده میشودا سرّ قدر از مسائل دردنا و حانآور در عرفان اسالمی است که حافظ
نیا در دیوان خود با این مسئلۀ دردنا دست به گریبان بودهاست» (یثربی81 :1985 ،د)81ا
بیت

مانع
فل

شکستن
سد

چرخ

"

"

«فل به مردم نادان دهد زمام مراد/تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس» (غ  :393ب )9ا
«چرخ بر هم زنم اَر غیر مرادم گردد/من نه آنم که زبونی کشم از دور فل » (غ  :911ب )9ا

توقف

"

«ارغنونساز فل

رهان اهل هنر است/چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم» (غ  :919ب )4ا

"

"

«عهد و پیمان فل

را نیست چندان اعتبار/عهد با پیمانه بندم ،شرط با ساغر کنم» (غ  :949ب )8ا

تغییر
مسیر

"

«آسمان کشتی ارباب هنر میشکند/تکیه آن بِه که بر این بحر معلق نکنیم» (غ  :918ب )9ا

"

"

«خوردهام تیر فل

باده بده تا سرمست/عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم» (غ  :948ب )5ا

شکستن
سد

«بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/فل
ب )1ا

را سقف بشکافیم و طرحی نو درانددازیم» (غ :914

مقابله

توقف

"
"

«سکندر را نمیبخشند آبی/به زور و زر میسر نیست این کار» (غ  :345ب )1ا
«بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت/که در مقام رضا باش و از قضا مگریا» (غ  :399ب )1ا

"
"

"

«نیست امید صالحی زِ فساد حافظ/چون که تقدیر چنین است ،چه تدبیر کنیم؟!» (غ  :941ب )8ا

"

"

«جام می و خون دل ،هر ی

به کسی دادند/در دایرۀ قسمت ،اوضاع چنین باشد» (غ  :191ب )5ا

"

"
"

«در دایرۀ قسمت ،ما نقطۀ تسلیمیم/لطف آنچه تو اندیشی ،حکم آنچه تو فرمایی» (غ  :439ب )3ا
«کنون به آب می لعل خرقه میشویم/نصیبۀ ازل از خود نمیتوان انداخت» (غ  :19ب )3ا

"

"

«عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت/با هیچ دالور سپر تیر قضا نیست» (غ  :93ب )11ا

"

قضا

"

«در کوی نیکنامی ما را گذر ندارند/گر تو نمیپسندی ،تغییر کن قضا را» (غ  :5ب )1ا
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5د3د4ا فراق به مثابۀ مانع
در این بخش ،بیشترین توقفهای حافظ را در برابر مانع هجران درمییابیما هجران از دید
حافظ درمانی ندارد و عاشق ناگایر تن به تحمل منفعل میدهد:
مانع

بیت

مقابله

«هرچند کان آرام دل ،دانم نبخشد کام دل/نقش خیالی میکشم ،فال دوامی میزنم» (غ  :943ب )5ا
«مایۀ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست/میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم» (غ  :948ب )9ا

تغییرمسیر
شکستن
مانع
تغییرمسیر
برداشتن
مانع
تغییر
مسیر

«صد جوی آب بستهام از دیده بر کنار/بر بوی تخم مِهر که در دل بکارمت» (غ  :31ب )9ا
«خونم بریا و از غم هجرم خالص کن/منّتپذیر غماۀ خنجرگذارمت» (غ  :31ب )9ا
«برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت/یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد» (غ  :141ب )1ا
«خوش بسوز از غمش ای شمع که امشب من نیا/به همین کار کمر بسته و برخاسدتهام» (غ  :911ب
)4ا
«دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت/عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت» (غ  :83ب )1ا
«چه نقشها که برانگیختم و سود نداشت/فسون ما بَرِ او گشته است افسانه» (غ  :431ب )5ا
«منِ گدا و تمنای وصل او هیهات/مگر به خواب بینم خیال منظر دوست» (غ  :91ب )4ا
«گفت مگر زِ لعل من ،بوسه نداری آرزو؟/مُردم از این هوس ولی قدرت اختیار کو؟» (غ  :414ب )9ا
«ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر/من کی رسم به وصل تو کا ذره کمترم» (غ  :933ب )33ا
«خیال چنبر زلفش ،فریبت میدهد حافظ/نگر تا حلقۀ اقبال ناممکن نجنبانی» (غ  :414ب )3ا
حافظ وصال جانان ،با چون تو تنگدستی/روزی بُوَد که با او ،پیوند شب نباشد» (غ  :3ب )8ا
«زلف چون عنبر خامَش که ببوید؟ هیهات!/ای دل خامطمع ،این سخن از یاد ببر» (غ  :351ب )9ا
«بیماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود/دامی به راهی مینهم ،مرغی به دامی میزنم» (غ  :944ب
)3ا

"
توقف

«فکر بهبود خود ای دل زِ دری دیگر کن/درد عاشق نشود بِه به مداوای حکیم» (غ  :991ب )8ا
«اگر به دست من افتد ،فراق را بکشم/که روی هجر سیه باد و خانمان فراق» (غ  :331ب )1ا
«گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی/صد گونه ساحری بکنم تا بیارمت» (غ  :31ب )4ا

"

فراق

"
"
"
"
"
"
"
"
شکستن
سد

5د3د5ا غم به مثابۀ مانع
مفهوم دیگری که حافظ آن را چونان سدّی بازمیشناسد« ،غم» استا اگرچه در شعر حافظ
بارقههای غمپرستی نیا دیده میشود؛ مثال میفرماید:
«گر دیگران به عیش و طرب خرّمند و شاد
لددذت داغ غمددت بددر دل مددا بدداد حددرام

مدددا را غدددم نگدددار بُد دوَد مایدددۀ سدددرور»
(غ  :354ب )4
اگر از جدور غدم عشدق تدو دادی طلبدیم»
(غ )4 :998

با این حال ،در بسیاری از مواقع ،غم چونان سدّی در برابر خاطر حافظ ایسدتادهاسدتا
روح شاد ،طربنا  ،امیدوار و عشقورز حافظ بیتردید غم را برنمیتابدا طرب چندبُعددی و
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ژرف حافظ یا سدّ غم را میشکند ،یا برای شاد بودن راهی دیگر میسازدا در نموندههدایی
که خواهید دید ،حافظ اگر قادر به شکستن سدّ غم نباشد ،حداقل راهی میسازد تا زندگی
را به دلخواه خویش و در راستای اهداف خویش بده جلدو بدردا ایدن راه ،راه مدیپرسدتی،
میخواری و آگاهانه با معیارهای شاد زیستن است:
مانع

غم

بیت

مقابله

«اگر غم لشکر انگیاد که خون عاشقان ریاد/من و ساقی به هم تازیم و بنیادش برانددازیم» (غ :914
ب )3ا
«دانم سر آرد غصه را ،رنگین بر آرد قصه را/این آه خونافشان که من ،هر صبح و شامی میزنم»
(غ  :944ب )9ا
«بر سر آنم که گر زِ دست برآید/دست به کاری زنم که غصه سر آید» (غ  :993ب )1ا
«مکن زِ غصه شکایت که در طریق طلب/،به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید» (غ  :393ب )4ا
«غم زمانه که هیچش کران نمیبینم/،دواش جا مَی چون ارغوان نمیبینم» (غ  :958ب )1ا
«با دل خونین ،لب خندان بیاور همچو جام/نی گرت زخمی رسد ،آیدی چدو چندگ انددر خدروش» (غ
 :389ب )4ا
«اگر نه بادۀ غم دل زِ یاد یار ببرد/نهیب حادثه بنیاد ما زِ جا ببَرَد» (غ  :133ب )1ا
«اگر کمین بگشاید غمی زِ گوشۀ دل/حریم درگه پیر مغان پناهت بس» (غ  :393ب )9ا
«نوش کن جام شراب ی منی/تا بدان بیخ غم از دل برکنی» (غ  :418ب )1ا
«قراری بستهام با میفروشان/که روز غم به جا ساغر نگیرم» (غ  :993ب )9ا
«زمانه گر باند آتشم به خرمن عمر/بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست» (غ  :19ب )4ا

شکستن
مانع

«چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان/تو همچو باد بهاری گرهگشا میباش» (غ  :314ب )5ا

"
"
"
تغییر مسیر
"
"
"
"
"
ادامه
حرکت
تغییر مسیر

9ا نتیجه
تجربۀ حافظ از مواجهه بدا پدیددهای بده ندام «سدد» یدا «مدانع» در جهدان خدارج ،مبندای
شکل گیری طیف بسیار گستردهای از طرحوارههای قدرتی شدهاسدتا اسدتعارههدایی کده
حافظ به مدد آنها مفاهیمی انتااعی مانند «غدم»« ،ریدا»« ،هجدران» و «سرنوشدت» وااا را
مقولددهسددازی م دیکنددد و بدده سدداختاربندی نددوع خاصددی از شددناخت م دیرسدددا وجددود
کالناستعارههایی مانند «غم ،سد است» منجر به خُردهاستعارههای فراواندی شددهاسدتا از
آنچه در این مقاله گذشت ،میتوان به نحوۀ تعامل حافظ با پدیدههایی پی برد که آنها را
مانعی در راه خودشکوفایی ،تعالی ،شادی وااا میبینددا از رهگدذر بررسدی طدرحوارههدای
قدرتی شعر حافظ میتوان گفت:
استعارههای قدرتی شعر حافظ نشانگر نظام شناختی اوست و تابعی از نظام عام شناخت
وی استا استعارههای قدرتی شعر حافظ ،تقویتکنندۀ شالودۀ تجربیدات اوسدتا بده مددد
استعارههای قدرتی شعر حافظ ،میتوان راهی به ساختاربندی شناخت حافظ یافت؛ چراکده
از منظر استعارههای قدرتی که در این مقاله گاارش شد ،میتوان ندوع انگاشدتن یدا طدرز
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نگرش حافظ و نیا نوع زیست جهان و تجربۀ زیستی او را نیا شناختا انگارههدای حدافظ
تحت تأثیر محیط زندگی ،ایدئولوژی و تجربههای شخصی او ساخته شدهاستا بر مبندای
شواهد مثالی که ذکر شد ،میتوان گفت نگاشتهایی مانند «ریا ،سرنوشت وااا ،سدّ اسدت»
زنجیرهای از استعارهها را در شعر او تولید کردهاست که مانند اجاای خوشهای در ارتباط با
همدیگرندا آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که ی نگاشت منجر به پایداری ذهنیت
و نگرش شاعر میشودا از این رو ،استعارههای همگون و همخدانواده ذیدل ید نگاشدت
شکل میگیرد؛ مثال ذیل نگاشتِ «غم ،سد است» ،استعارههدایی کده شدکل گرفتدهاسدت،
عمدتا همخانوادهاندا همین امر سبب تداوم ذهنیت حدافظ شددهاسدت و آن را بده صدورت
استمرار ی اندیشه میتوان در شعر حافظ ردیابی کرد؛ بنابراین ،بر مبندای آنچده در ایدن
مقاله آمد ،میتوان گفت استعارههای قدرتی حافظ تابع تعدادی نگاشت محدود هسدتندا از
این رو ،درونمایۀ شعر حافظ منسجم است و بدین سبب است که در شدعر حدافظ ندوعی
اصالت و وحدت اندیشه میتوان جست؛ مثال اگر بر روی نگاشتِ «سرنوشدت ،سدد اسدت»
تأمل کنیم ،نوعی وحدت نگاه در کلیۀ استعاره های قدرتی حافظ یافت میشود که در واقع
میتوان آنها را چونان خوشهای از ی تصویر بارگ به حساب آورد؛ بده عبدارت دیگدر،
میتوان گفت تمام استعاره های قدرتی که در این مقاله در باب آنها بحث شد ،به ندوعی
تصویرها و ساختهای فرعی است که گِردِ نگاشتهای اصلی مدیچرخندد و کشدف ایدن
نگاشت به نوعی در حکم یافتن کلیدی است که میتوان با آن به ذهن حافظ راهی جستا
شواهدی که در این مقاله از شعر حافظ آمدهاست تا حدود بسیار زیادی نشانگر آن است که
این تصاویر اتفاقی ساخته نشدهاند ،بلکه بر اساس کنش های متقابدل و پایددار بدا محدیط
فرهنگی و فیایکی حافظ در ذهنش ساخته و پرداخته شدهاند (را ؛ شواهد مثال گفتمدان
تصوف)ا کنش های پایداری که در این شواهد دیده میشدود ،در واقدع ،همدان پایدههدای
تجربی هستند که هیچ استعارهای بیش جدای از آنها فهدم نمدیشدودا اسدتعارههدای
قدرتی شعر حافظ در قسمت نگاشتِ استعاری «سرنوشت /فل  /آسمان ،سدّ است» نشانگر
آن است که استعارهها گاهی تنها به وسیلۀ ی فرد شکل نمیگیدردا تقددیرگرایی و جبدر
فل  ،اندیشهای ریشهدار در باور جمعی ایرانیان است که قدمتی به درازای فرهنگ ایدران
دارد؛ بنابراین ،چنین استعاره هایی مداهیتی جمعدی و اشدتراکی داردا بدا تحلیدل شدناختی
استعارههای قدرتی شعر حافظ می توان هم به انگیاش معنایی عبارات استعاری پی بدرد و
هم به راههای بازسازی الگوی ذهنی حافظ راهی جستا از این منظر ،مدیتدوان بده ایدن
نتیجه رسید که استعارههای انبوه شعر حافظ ،استعارههای منفرد و جددایی نیسدتند ،بلکده
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بهراحتی میتوان آنها را ذیل چند نوع نگاشتِ استعاری مشدخص طبقدهبنددی کدرد؛ بده
عبارتی ،میتوان گفت مجموعۀ استعارههای دیدوان حدافظ بدا چنددین نگاشدتِ اسدتعاری
مشخص که بنیاد هستیشناسی حافظ را میسازند ،کنترلشدنی استا در واقع ،بدا کشدف
نگاشتهای استعاری شعر حافظ میتوان به تمدام خُدردهاسدتعارههدا انسدجام بخشدیدا در
قسمت نگاشتهای استعاری حافظ که در جامۀ طدرحوارههدای قددرتی رداهر مدیشدود،
میتوان گفت نگاشتهای استعاری حافظ اغلب نگاشتهای قراردادی است؛ مانندد «غدم،
سدّ است» یا «فراق ،سدّ است»؛ اما آنچه کالم جاوید حدافظ را متمدایا کدردهاسدت ،خلدق
انبوهی از استعارههای نو از بدنۀ این نگاشدتِ قدراردادی اسدتا هرچندد حدافظ در بحدث
نگاشتِ استعاری نیا نوآوری های شگفتی دارد که منجر به تشخص سبکی او شددهاسدت؛
مانند« :زهد ،سدّ است»ا این نگاشت هرگا نگاشتی قراردادی نیست ،بلکه محصول نگاهی
تازه به مسئلهای کهنه است و در ذات خود ساختارشکن استا در کل ،بده عندوان نتیجدۀ
بحث میتوان گفت تشخص شعر حافظ بدین سبب است که حافظ شاعری صاحباندیشه
و صاحب جهانبینی روشن ،شفاف و جهتداری است؛ زیرا نگاشتهای نو و بدیع حاصدل
دیدگاه های ایدئولوژی و برآمده از فرهنگ هستند و تفسیر هستیشناسدی هدر شداعری،
مدیون جهانبینی و نظام ایدئولوژی اوست و بخش بارگی از ساختهای استعاری شدعر
حافظ برساختۀ همین نظام ایدئولوژی استا در واقع ،تفاوت معنادار شعر حافظ با شاعران
دیگر مدیون میاان همخانوادگی خوشهای استعارههای مفهدومی و شدکلگیدری نگاشدت
مرکای شعر اوست که در بخش استعارههای قدرتی شمهای از آن را دیدیما
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