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 چکیده
ایدن   ،رو قددرتی اسدتا از ایدن    یها واره طرح، بر اساس شناخت حافظ یها هپایحاضر، تبیین  ۀهدف مقال

راسدتای   در ابدااری زبدانی   صدرفا  ، اسدتعاره  یشناختشناسی  از منظر زبان مقاله بر آن است که نشان دهد
 یها واره  طرح ۀوامدار نظری ا چارچوب نظری این مقالهشناختی استابااری  قطعا بلکه  ،کالم نیست ینتای

 روی شناسدی شدناختی، بدر    تصویری جانسون استا در این مقاله، پس از تأملی بر سدمت و سدوی زبدان   
بده گداارش    ،ی آنهدا  هتصدویری و شداخ   یهدا  واره  طدرح  ۀبا معرفی نظری آنگاهایم و  استعاره درنگ کرده

هدای   رسد کده اسدتعاره   این مقاله، به این نتیجه می ،ا در پایانایم قدرتی شعر حافظ پرداخته یها واره  طرح
 آینددا  تجربیات او به حساب مدی  ۀدشالو ۀکنند شناختی او هستند و تقویت نظامنشانگر  ،قدرتی شعر حافظ

هدایی را   تدوان خوشده   می های قدرتی تعارهۀ اسهای استعاری حافظ، در حوز تردید به مدد کشف نگاشت بی
تعداد  تابع های قدرتی حافظ دریافت که استعارهنیا گاارش کرد و  ید وکاو اند، یدهۀ اصلی رویکه از این بدن

های پایدار او با محیط فرهنگی  کنش ها از وحدت نگرش حافظ و محدودی نگاشت هستند و این نگاشت
 اگیرند یموااا سرچشمه و فیایکی 
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 مقدمها 1
توان گفت که استعاره شکلی  یگر، آیا میای اندیشگانی است؟ به عبارت د سوژه آیا استعاره

گدذارد؟   را در استعاره جا میهای درونی و انتااعی خود  اندیشه از اندیشیدن است و سخنگو
 گیری های جهان خارج، مبنای شکل انسان از مواجهه با پدیده ۀتوان گفت که تجرب آیا می
مفاهیم انتااعی  ها آنهایی که از طریق  استعاره ؛شود ها می بسیار وسیعی از استعاره ۀگستر

افظ بدا  تدوان گفدت در شدعر حد     ند؟ آیا مدی شو سازی می به شکل عادی و محسوس مقوله
نی ید   کند و تنها حاصل فرافک یم که شناخت را ساختاربندی میهست هایی مواجه استعاره

هایی جست که بده   استعاره کالنتوان در شعر حافظ،  ؟ آیا میتصویر بر تصویر دیگر نیست
 بخشد؟ متن شعرش انسجام می خُرداستعارۀصدها 

 تردیدد  ی شناختی اسدت و بدی  شناس زبان ۀبرگرفته از نظری ، چارچوب نظری این مقاله
 از دید ایدن دو اندیشدمند، اسدتعاره   لیکاف استا جانسون و  ۀخویش را وامدار نظری یهست

اسدتعاره، در  تصدورات    ۀکده بده واسدط   ؛ چراآید اندیشیدن به حساب می فرایندبخشی از 
نده   ،از این منظر، استعاره اساس زبان است ،گیردا بنابراین محسوسات انجام می باانتااعی 
این  در نه زبانیا ،استعاره ابااری شناختی است به عبارت دیگر ، تایین کالما برایابااری 

ایم تدا   گرفته قدرتی بهره ۀوار یعنی طرح ،های تصویری واره طرح ۀمقاله، از بخشی از نظری
های قدرتی، افکار خدود را سدازماندهی    واره چگونه با استفاده از طرح نشان دهیم که حافظ

از تعامل یش را به شکلی ملموس بیان نموده و الگویی تکرارشونده و پویا ها هو اندیش کرده
توان گفدت   می ،تر مشخص ای گونها به گذاشته استبه نمایش را ادراکی خویش با محیط 
هدای قددرتی    واره شناخت حافظ را بدر اسداس طدرح    بنیان پایه و این مقاله بر آن است که
نظام هایی که ریشه در  های شعر حافظ را بیابد؛ نگاشت ، نگاشتتبیین کند و از این رهگذر
هدای اسدتعاری منجدر بده خلدق       نگاشدت  همدین  ؛ چراکهداشته استباورها و اعتقادات او 

ای خداص   به زبان نویسنده و شاعر به شدیوه  شود و های مفهومی می هایی در حوزه استعاره
 ،از ادرا  و نظام مفهومی انسان است برخاسته مفهومی،ۀ که استعار دهدا از آنجا یشکل م
یابی به معانی پنهان و نظدام فکدری و اندیشدگانی افدراد     تواند محمل خوبی برای دست می
های قدرتی  واره بررسی دقیق نوع کاربرد طرح ،مشخص این پژوهش هدف ،ینبنابرا باشدا

نجر بده چده   ای م واره در شعر حافظ است و کشف و تبیین این نکته که کاربرد چنین طرح
های تصدویری در ترسدیم زبدانی     واره  طرحبا توجه به اهمیت  ؟شود تأثیری در مخاطب می

تدابع مسدتقیم    ،تجارب فرد و اینکه شکل بازنمایی حقایق و تجدارب در زبدان هدر فدردی    
هدای   واره م تا دلیدل کداربرد طدرح   یآن، برکار رفته در زبان وی است های خاص به واره طرح

 مایعر حافظ نشان دهمقاومتی را در ش
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 روش پژوهشا 3
ین گونده  بد ؛شده است تدوین یهای کمّ این مقاله بر اساس تحلیل کیفی و توصیفی داده

شده های قدرتی استخراج  واره طرح ۀ، واحدهای استعاری شعر حافظ در حوزلکه در گام او
و  یدم ا کدرده نگاشدت اسدتعاری را بررسدی     و و به ترتیب قلمرو هددف، قلمدرو مبدد     است

 ایما پرداختهبه تحلیل محتوایی متن  ،ها بر اساس داده سرانجام،
 پژوهش ۀپیشینا 9

هدایی کده بدا     استعارهبه نام  یکتاب ،میالدی 1381سال جورج لیکاف در مار  جانسون و 
مفهدومی را   ۀاسدتعار  ۀبار در این کتداب، نظرید    ولینمنتشر و برای ا کنیم زندگی می ها آن

بنددی جهدان خدارج و     عنصری بنیادین در مقولده استعاره دگاه این دو، از دیکردندا  مطرح
ی یرهای تصو واره های بنیادین دیگری از قبیل طرح های اندیشیدن است و به ساختفرایند

، جسدم در ذهدن  کتداب   ( درام 1381سال )جانسون در  شودا یا فضاهای ذهنی مربوط می
بدروز   هدای جسدمی را منشدا     تجربده  ن معندا کده  بده اید   خواندد؛  مدی  «بنیاد جسم»ذهن را 
های  واره کندا او معتقد است طرح ی  نظام مفهومی معرفی می در های تصویری، واره طرح
 گیرندا های جسمی و ادراکی نشأت می ری از تجربهیتصو
 یاد کرد: توان یماین کار  ۀاز مقاالت زیر به عنوان پیشین ،ایران در
 ا(1981راد،  یوسفی و گلفام ؛ را)استعاره شناسی شناختی و  زباند 
 ا(1983محمودی، را ؛ )معاصر استعاره  ۀمعروف لیکاف با عنوان نظری ۀمقال ۀترجم-

 ا(1931 شهری، را ؛ بهمن) د پیوند میان استعاره و ایدئولوژی
 ا(1983 ،یهاشمرا ؛ ) شناسی شناختی اره از دیدگاه زبانتوضیح و تبیین استعد 
 ی ازری کلّد یتصدو  ۀبده ارائد   درآمدی بدر معناشناسدی  اب در بخشی از کت نیا صفوی-
 ا(1913)را ؛ صفوی،  پردازد شده در آن می شناسی شناختی و مبانی مطرح معنی

هدای تصدویری در    واره طدرح خود با عندوان   ۀنام در پایان (1989)د هدی عابدی مقدم 
در در  و  رییهدای تصدو   واره ، به بررسی جایگداه طدرح  های زبان فارسی بررسی استعاره

 پردازدا های زبان فارسی می گیری استعاره شکل
 پژوهشضرورت ا 4

 رفته در آن،کار های به واره از نوع و میاان طرح با استفاده تر شعر فارسی در  بهتر و عمیق
 ۀزمین ای در کنون مطالعهمعنای مورد نظر شاعر استا از آنجا که تا ای نوین به فهم یچهدر

 کده علدوم   اسدت و نیدا از آنجدا    های قدرتی انجدام نگرفتده   واره طرحشناسی از منظر  حافظ
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کندد،   بندی جدید از متن را فراهم مدی  در  و مقوله نقش مؤثری در رماگشایی، ،شناختی 
 داشو ضرورت انجام این پژوهش نیا از این منظر آشکار می

 شناسی شناختی ناسی شناختی و معنیش در چیستی زبانا 5
بدر   تأمدل از  یشپد  این رو، از های علوم شناختی استا یکی از شاخهشناسی شناختی  زبان
 کنیما علوم شناختی می چیستیکوتاهی بر  درنگ شناسی شناختی، زبان

حواس  باکرد ذهن، چگونگی دریافت اطالعات از محیط کار ۀعلوم شناختی شامل نحو
های پیشدین   دادهها با  آن ۀو مقایس است ها، تشخیص آنچه ادرا  شده پردازش آن ۀو نحو

 ا(111: 3113ر، نلوبرا ؛ ) شود ها در حافظه می این داده ۀبندی و ذخیر ذهن و طبقه
های پیرامونش،  میان شناخت انسان و پدیده ۀتبیین رابط ، هدف علوم شناختیدر واقع

ذهدن  »ها با اسدتفاده از رویکدرد    یابی به در  بهتر از آنها و دست تعامل با این پدیده ۀنحو
 استا« محور هتجرب

ای بدرای کشدف    رویکردی است که به زبان به عنوان وسیله»شناختی  شناسی اما زبان
شناسدان شدناختی    زبدان  ؛ چراکده (53: 1981)گلفدام،   «نگدرد  ختار نظام شناختی انسان میسا

کند و زبان تابع نظدام شدناختی    معتقدند که زبان آدمی از نظام عام شناخت وی تبعیت می
اطالعاتی انسان با  ارتباط ساختارهای یعنی ،شناختی زبان نقش ۀرو، به مطالع  از این ااست

تعامل بدا جهدان بده کمد  سداختارهای اطالعداتی ذهدن         ؛ چراکهپردازد می جهان خارج
شناسان برآنند که زبان اطالعدات دریدافتی از جهدان را     گروه از زبان ینا پذیر استا امکان
 کندا بندی می مقوله
شناسدی شدناختی، بخشدی از     معندی »گفدت:  ندی شناسدی شدناختی بایدد    ما در باب معا
های زبان  ای فعالیتها و سازوکارهای شناختی که ورالگوشناسی شناختی است که بر  زبان

ر د ا(91: 1981راد،  )گلفدام و یوسدفی  « کندد  تأکید می -سازد ها را ممکن می و آن -ما قرار دارد
بلکه خود بخشدی از   ،اندیشیدن و شناخت نیستاز  جدا شناسی شناختی، دانش زبانی معنی
اسدتعدادهایی کده بدرای انسدان امکدان       شدود؛  ادهای شناختی انسان محسدوب مدی  استعد

همچنددین،  ا(995: 1981صددفوی، را ؛ ) کنددد اسددتدالل و تحلیددل را فددراهم مددییددادگیری، 
ر به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهدن انسدان، د  »معنی  ۀشناسی شناختی با مطالع معنی

 ا(38: 1983، همان) «در  معنی از طریق زبان است
 شناختی به استعاره ۀنگر ا1د5

های شدناختی و شدکل   فرایندد هدای مفهدومی را بدر     واره ها و طرح شناختیان تأثیر استعاره
های  صورت گوییم استعاره، مراد کلّ وقتی می ،جادهندا در این های انسان نشان می اندیشه

دیدگاه، سازوکار  ینانماد و تمثیلا از  اقسام تشبیه، استعاره، ۀمیعنی ه مجازی زبان است؛
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 ندوعی از اندیشدیدن،   ،در حقیقت است و این «انگاشتن» فرایندسازی ذهن، حاصل  استعاره
یدا   بیندیم  یمد چیدا دیگدری    ۀنوعی بینش است که ما چیای را به منال از دیدن و یطرز
ست از انگاشتن چیای به جدای چیدا دیگدر    تفکر استعاری عبارت ا فرایندا پس انگاریم یم
 ،شدناختی  یلسوفف ،و جانسون شناس شناختی معنی ،یکافل ا(939د 933: 1931فتوحی، را ؛ )

 ۀهدای نظرید   شناسی شناختی، استعاره را گسترش دادند و تمام جنبه بر اساس دیدگاه زبان
 ا(139 :1331 ،دیگران و گیبارا ؛ ) یافته به چالش کشیدند سم و نظامای منج سنتی را به شیوه

 کالسی  بیان کردند که به ادعدای  ۀعمد ۀها نظرشان را در واکنش به چهار فرضی آن
 ۀای که پیشدین  استعاری و ژرفای آن استا چهار فرضیه ۀاز در  طبیعت اندیش مانع آنان،

د مور چهارکالسی  در  یدگاهد باور آنان، به گرددا میآن در سنت غربی به زمان ارسطو باز
 کند: زیر اشتباه می

کند و استعاره را مربوط بده بخدش غیرحقیقدی زبدان      مفاهیم را حقیقی فرض می ۀهم د1
 داندا می
 داندا ماهیت استعاره را کلمه می د3
 داندا اساس استعاره را شباهت می د9
ما  بدنای که با ذهن و  نه شیوه ،کند استعاره را ی  تفکر عقالنی و خودآگاه قلمداد می د4

 ا(344 :1381 لیکاف وجانسون،را ؛ ) است شکل گرفته
 دهد: مفهومی به فرضیات فوق چنین پاسخ می ۀاستعار ۀنظری

 نه در کلماتا ،کانون استعاره در مفهوم است
 ۀزمان در تجربد  بنیان استعاره نه بر اساس شباهت که بر ارتباط قلمروهای متقاطع هم

 ااست گرفتهها شکل  های این حوزه انسان و در  شباهت
چون همنظام مفهومی، استعاری است که شامل مفاهیم عمیق و پایداری  ۀبخش عمد

هدای   اسدتعاره  ۀا ایدن مفداهیم بده وسدیل    شدود  یمد زمان، رخدادها، علل، اخالق، ذهن وااا 
 انددار  مستدلشوند که مفهومی  فهمیده می یا چندگانه

چده بدر اسداس دالیدل     ، اگردبخدواهی نیسدتن   دلها، اختیداری و   نظام مفهومی استعاره
دهدی   شکل در های مشتر  وی با دیگران و تجربه گسترده، طبیعت مشتر  جسم انسان

 ا(345 همان:را ؛ ) ها مؤثر است به استعاره
یم، لیکاف و جانسون، زبان را نمودی از نظام تصوری ذهن بین گونه که می  همان

ریات و رویکردها را نسبت به نظ تمام دانند و نگرش جدیدشان نسبت به استعاره، می
به هر گونه فهم و بیان  ، استعارهها بردا به اعتقاد آن سنتی به زیر سؤال می ۀاستعار
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معتقدند نظام آنان  ،چنینهم شودا تر اطالق می تصورات انتااعی در قالب تصورات ملموس
 است؛ گرفتهکوچکی از مفاهیم تجربی شکل  ۀمجموع ۀتصوری ذهن انسان بر پای

تجربیات  یگرد شوندا بر اساس این رویکرد، خود انسان ناشی می ۀاهیمی که از تجربمف
؛ شوند، طبیعتا  استعاری هستند انسان که به طور مستقیم از تجربیات فیایکی او ناشی نمی

کارگیری استعاره استا به این  های انتااعی، مستلام به از حوزه صحبت کردن ،ینبنابرا
به دهند که  دیدگاه جدیدی ارائه می کنند و رد می را تی استعارهسنّدیدگاه ها  آنترتیب، 

استعاره  ۀمعروف استا دیدگاه جدیدی که لیکاف و جانسون دربار« معاصر استعاره ۀنظری»
هایی که از این  مقصد استا استعارههمراه با ی  الگوبرداری مبد  د  ،کنند مطرح می

های مفهومی بنیادین  شوند، از طریق ساخت می مبد  و مقصد ساخته ۀالگوبرداری بین حوز
 ،بنابراین؛ هستند «های تصویری واره طرح»، های بنیادین از این ساخت یکی آیندا پدید می

مقصد از  ۀحوز ،ناملموس؛ به عبارت دیگر ۀملموس به حوز ۀاست از حوز یاستعاره گذار
 هایی میان این دو وجود دارد ابقتها و یا مط شباهت ؛ زیراشود مبد  فهمیده می ۀطریق حوز

میالدی، در  1381لیکاف و جانسون در سال  ،واقع ا در(84: 1983معصومی و کردبچه، را ؛ )
جدیدی به سوی مطالعات استعاره  ۀدریچ ،کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعارهکتاب 

انسان بر آن  نظام مفهومی ذهن بشر که اندیشه و عملی کلیت حتّگشودندا به باور آنان، 
 ،بنابراین؛ (31: 1981فیاضی و دیگران، را ؛ ) ذات خود ماهیت استعاری دارد در استوار است،

ی در بلکه حتّ ،های ما نیستند تنها موجب افاایش وضوح و نیا در  بهتر اندیشه ها هاستعار
در  دهندا ن خارج را شکل میهای ما از جها ها و دریافت عملی نیا ساختار ادرا  ۀمرحل

از  ،رو  این از ابندی مفاهیم ارتباط تنگاتنگی دارد استعاره با مقوله نیا 1تاریخ معرفت شناسی
اندیشیدن بده شدمار    فرایندکی از عناصر اصلی و پایه در ه ینظر لیکاف و جانسون، استعار

را ؛ ) شود های تصویری مربوط می واره های بنیادین همچون طرح رود و به سایر ساخت می

 بلکه همان ،برد تنها زبان ادبی نیست که از استعاره بهره می» ،ینبنابرا؛ (991: 1981ی، صفو
 ۀاندد، بیشدترین فهدم مدا از تجربد      طور که لیکاف و جانسون شواهد فراوانی به دست داده 

از دید  گفت توان یم ،از این رو ا(913: 1989تیلر، را ؛ ) شود استعاره ساخته می ۀروزانه بر پای
یعندی آنچده در زبدان رداهر      ه ی  سازوکار شناختی است و نده زبدانی؛  یان، استعارشناخت
 ۀنظدام مفهدومی، شدالود    ،بندابراین ؛ مکانیسم شدناختی اسدت   ،شود، نمود و تجسم آن می

هدای مفهدومی مدا     ماگر بپذیریم که نظدا  اسازد شناخت و بیان ما از واقعیات روزمره را می

                                           
1. Epistemology 
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هدای   اندیشیدن و تجربه ۀیم که کردار و رفتار روزانه، نحوا ند، پذیرفتههست  عمدتا  استعاری
م آگداه نیسدتیما در انجدام    از این نظا ، مااستعاری دارندا در حالت عادی یادیبن همگی ،ما

ای ناخودآگداه در درون آن نظدام    هدا و تفکدرات، بده گونده     اندیشه نیا ی روزانه وامور جائ
سازوکار اسدتعاری اندیشدیدن، در ذهدن و     ،نیبنابرا؛ کنیم اندیشیم و عمل می مفهومی می

خودآگداه و   زندگی ما، ی  اصل طبیعی و همیشگی است که در زندگی ذهنی ما به شکل
 ا(344 :1381 جانسون، لیکاف و :از نقل به ؛935: 1931فتوحی، را ؛ ) کند ناخودآگاه عمل می

 مفهومی ۀاستعار ا1د1د5
معنا و اندیشه  ۀاساس زبان و سازند استعاره، از منظر شناختی، گونه که گفته شد  همان
 ۀشالود ۀکنند دهد و تقویت طبیعی در زبان رخ میی است که به طور فرایند ؛ چراکهاست

ها عقاید و احساسات کوچ  و بارگ را از ی  چیا به چیا دیگر  تجربه استا ما با استعاره
تر  آسانذهنی را حسی کنیم و دهد تا امور  دهیما زبان استعاری به ما امکان می انتقال می
شناختیان بر این باورند که آدمی ناخودآگاه در پی یافتن  امسائل انتااعی فکر کنیم ۀدربار
ها در   این اشترا  ۀهای مشتر  در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پای ویژگی
از زندگی و محیط نامندا فراگیری و در  ما  می «مفهومی ۀاستعار»را  فرایندها این  کندا آن

ادرا  ی  مفهوم از » :استعاره عبارت است از ،استا در این دیدگاه فرایندوابسته به این 
نقل از: لیکاف و  به ؛935: 1931)را ؛ فتوحی،  «و در اموری از قلمرو مفهومی دیگری  قلمر

مفهومی  ۀحوز شناسی شناختی، در استعاره، از دیدگاه زبان ،بنابراین؛ (344: 1381جانسون، 
مفهومی  ۀمفهومی از دو حوز ۀاستعار ،بنابراین؛ است «ب»مفهومی  ۀحوز ۀبه منال «الف»

هر نوع  ،مفهومی ۀشودا حوز دیگر در  می ۀحوز با شود که در آن ی  حوزه تشکیل می
منسجمی از  ۀیافت دانش سازمان ما مثال، یبرا ؛تجربه است منسجمسازمان ذهنی 

ا لی (4 :3111 کوچس،را ؛ ) کنیم زندگی به آن تکیه می سفرهایی داریم که در در 
همه چیا  ،بنابراین؛ یابد در آن رشد و تکامل می و آید انسان در عالم طبیعت به دنیا می» گوید: می

  تواند اشیا نیست که او نمی ، اما این مطلب بدین معناکند را در حیطه و قلمرو مکان در  می
ور این است که تنها الگویی که انسان با آن آشنایی دارد و بلکه منظ ،غیرمکانی را بفهمد

 ،نتیجه در الگویی است که بر روابط مکانی استوار استا گرفته،هایش بر اساس آن شکل  تجربه
 ا(18 :3111 ،یل) «  و امور غیرمکانی را در  کندتواند اشیا این الگو می ۀاو از راه گسترش و توسع

مفهومی  ۀاستعار مفهومی وجود داردا ۀهایی مشخص در استعار سازه توان بر آن بود که می
ها و اصطالحات متعلق به  هبه کم  پدید «الف»قلمرو  ۀفهم و تجرب فرایند ،در حقیقت
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نامند  یم 1را هدف «الف»قلمرو  د1 هر استعاره سه سازه دارد: ،بنابراین؛ است« ب»قلمرو 
 (اترند )البته نسبت به قلمرو منبع انتااعی که عمدتا  امور ذهنی و مفاهیم انتااعی هستند

تدر   آشدناتر و متعدارف   نامند که معمدوال  امدور عیندی،    می (مبد = ) 3را منبع «ب»قلمرو  د3 
 هستندا

میان دو قلمرو کده بده شدکل تناررهدایی میدان دو مجموعده صدورت         ۀنگاشت: رابط د9
 ا(939: 1931فتوحی، را ؛ ) نامند یم 9گیرد که آن را نگاشت می

میان قلمروهای متندارر در نظدام مفهدومی تعریدف      لیکاف در اصل استعاره را نگاشتِ
ۀ صرف   گااره یای از تناررهای مفهومی و ن هر نگاشت را مجموعه ،کند و از این رو می
کندد، ایدن    کالسی  استعاره مطرح مدی  ۀخالف آنچه که نظریداند؛ به عبارت دیگر، بر می

 ۀاساس آن بر روابط مفهومی دو حوز بلکهسازند  ه استعاره را میکلمات یا عبارات نیستند ک
انگیختن ذهدن مدا بده    کلمدات و عبدارات، بدر    این منظر، کارِ از مبد  و مقصد استوار استا

روابدط میدان دو حدوزه    هدا و   ویژگدی  اطی است که در خالل آن، موضوعات،برقراری ارتب
مفهدومی، در    ۀید  اسدتعار   در  رو،از ایدن   ا(189 :1339 لیکداف، را ؛ ) شدود  منتقل می

ای  روندا چنین ایدده  کار می مقصد به هایی است که برای ی  جفت مبد  و دستگاه نگاشت
را ؛ ) شدود  بین مبد  و مقصد برای بیان منطق قیاس و استنتاجی اسدتفاده مدی   از نگاشتِ

نه تنها  گر،دی ۀمفهومی به حوز ۀمندی عناصر ی  حوز فرافکنی سامانه ا(118 :3111 کوچس،
های آن  ها، رخدادها و طرح بلکه ارتباط ،شود های خاص آن حوزه می و ویژگی  شامل اشیا

هایی  استنباط مفهومی مربوط به نگاشتِ ۀاستعار اینکه شودا خالصه حوزه را نیا شامل می
مفهددوم اصددلی در  ،نگاشددت ،بنددابراین؛ (131: 3111ی، دگددرارا ؛ ) هدددف اسددت ۀاز حددوز
های  مندی داللت دارد که میان برخی حوزه به تناررهای نظام ومفهومی است  های استعاره

 ؛ زیدرا متناررهدای ثدابتی نیسدتند    هدا  نگاشت ته باید یادآور شد کهالب مفهومی وجود داردا
تمانی به ی از گفحتّیا ها متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و  بنیادهای تجربی آن
هدای سدب     مفهدوم تجلدی در نظرگداه عارفدانا تفداوت      ثلکند؛ م گفتمان دیگر فرق می

قلمرو  ،ها از مفهوم تجلی استا در واقع های آن شخصی عارفان ناشی از تفاوت در نگاشت
متفاوت استا تفداوت   ،اما قلمرو منبع؛ ها یکی است آن ۀهدف )مفهوم تجلی( در نگاه هم

جربی تفکر استعاری هر شخص ی تها زیستی و پایه ۀها ناشی از تفاوت در تجرب در نگاشت

                                           
1.Target domain 

2. Source domain 

3.Mapping 
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ها هستند  همان قیاس ها نگاشت گفت که توان یم ،بنابراین؛ (933: 1931فتوحی، را ؛ ) است
هدای   شدوند و حدوزه   سدنادی بیدان مدی   که به صورت گسترده در قالب جمالتی خبری و اِ

 ها راا نه نمودهای آن ،کنند مفاهیم را مطرح می
 یریی تصوها هوار ی طرحها هشاخ ا3د1د5

تصدویری اسدت کده در سدال      وارۀ طرح ۀهای بنیادین در معناشناسی، نظری یکی از نظریه
 ۀا دیددگاه اصدلی در نظرید   اسدت  شدده مار  جانسدون مطدرح    میالدی به وسیلۀ (1381)

فعالیدت و حرکدت مدا در جهدان      یل حضور فیایکدی تصویری این است که به دل ۀوار طرح
کنیم که ما را در سازماندهی  هایی کسب می تجربه ، از طریق بدن و محیط پیرامون ،خارج

تجربیات مدا  »دهندا به نظر جانسون،  اعی یاری میهای انتا هایمان در حوزه افکار و اندیشه
ها را بده زبدان خدود انتقدال      آورد که ما آن هایی در ذهن ما پدید می از جهان خارج ساخت

 ا(98: 1983)صدفوی،  « هسدتند   های تصویری مفهومی همان طرح های دهیما این ساخت می
تصویری عبارت است از الگویی تکدرار شدونده و پویدا از     ۀوار طرح» ،به تعریف جانسون بنا

 ا(34د39 :1388 )یو، «بخشد ما انسجام و ساختار می ۀهای ادراکی ما که به تجرب تعامل

ا هدای تصدویری اسداس تفکدر انتااعدی ر      واره کنند که طرح لیکاف و جانسون ادعا می
آینددا اهمیدت    مبد  به حساب مدی  ۀهای استعاری، حوز در نگاشت چراکه ؛دهند تشکیل می

هدای اسدتعاری را    شتتصویری در این است که پایه و اساس عینی این نگا یها واره  طرح
ی تصویری را ها هوار ( طرحما1381مار  جانسون ) ا(111: 3119ایوانا، را ؛ ) کنند فراهم می

کده   کندد  بندی می قدرتی طبقه ۀوار حجمی و طرح ۀوار حرکتی، طرح ۀروا در سه گروه طرح
 پردازیما ها می در ادامه به تبیین آن

 حرکتی ۀوار طرح ا1د3د1د5
انسان از حرکت خود یا دیگر اشیاستا این حرکدت   ۀتجرب ۀکنند حرکتی، منعکس وارۀ طرح

بدین ایدن دو   کده  چه را آن اپایان به نام مقصد دارد ۀآغاز به نام مبد  و ی  نقط ۀی  نقط
 ا(114: 1381)جانسون،  نامند می «مسیر»گیرد،  نقطه قرار می

 
 

 

مسدتلام   «ب» ۀنقطد به  «الف» ۀحرکت از نقط» ،واره  طرحاساس اصول کاربردی این  بر
که این مسیرها دیگر این ۀهستندا نکت «ب»به  «الف»عبور از تمام نقاطی است که در مسیر 

)سدعید،  « دن میاان خاصی از زمان همدراه اسدت  مسیری با سپری ش جهت دارند و هر طیّ
 ا(993: ما3119

 آغاز ۀالف: نقطمسیر                                                           پایان ۀب: نقط
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 حجمی یها واره  طرح ا3د3د1د5
های ذهنی با تجربیات انسان از قرار گرفتن در  حجمی از انگاشت میان پدیده یها واره طرح
هدا امکدان    واره شدودا ایدن طدرح    ناشی می ییفضاها چنینهای اتاق، تخت خواب و  محیط
 سدازد    درون یکدیگر ممکن مدی سازی قرار گرفتن اشیا جسم ررف و مظروف را با شبیهت
 ا(39: 1381جانسون، را ؛ )

یدا در درون    حجمی، اشیا وارۀ طرحبر اساس » بر دو اصل استوار است و واره طرحاین 
 «ب» در درون شی ِ «الف»  م این است که اگر شیررف هستند یا خارج از آنا اصل دو

در درون هدر دو قدرار    «الف» گاه شی ِ، آنباشد «ج» در درون شی ِ «ب» گیرد و شی ِقرار 
 ا(991: ما3119)سعید، « دارد
 قدرتی یها واره  طرح ا9د3د1د5

های مختلفی که در پی آن  چگونگی برخورد انسان به مانع و حالت از قدرتی یها واره طرح
، هدا  د کده بده کمد  آن   ند کن م میتصویری در ذهن ترسی یالگوها برای او متصور است،

 یهدا  حالدت  جانسدون  ا(41: ما1381جانسدون،  را ؛ ) کدرد در  تدوان   را می تجارب انتااعی
در مسدیر حرکدت مدانعی     ،گیردا در نوع نخسدت  ع در نظر مینرا در برخورد با موا یمختلف

 سازدا حرکت را ناممکن می ۀآید که ادام پیش می
و دسدت از   ، همگی مأیوس شددند رسید گروهراد وقتی خبر مخالفت مدیر به گوش اف»

 ا«کار کشیدند
 
 

 (را ؛ همان)توقف حرکت  وارۀ قدرتی طرح

 ۀمدانع ادامد  اما ، آید میدر مسیر حرکت به وجود سدّی قدرتی،  ۀوار در دومین نوع طرح
را شکست و مسیر مستقیم  سدتوان  می یا و آید یمجا دو حالت پیش در این اشود مسیر نمی
؛ ای یافت راه تازه ،یا با تغییر مسیر برای ادامه مسیر بدون برخورد مجدد با مانع ،مه دادرا ادا

 امسیر بازدارد ۀتواند انسان را از ادام آمده نمی وجود بنابراین، سد به
 

 
 
 

 (41همان: را ؛ )شکست مانع یا تغییر مسیر  قدرتی ۀوار طرح
 
 

F1 
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 قدرتی شعر حافظ یها واره  طرح ا3د5
در زیسدت جهدان    چگونگی برخورد حافظ را با موانع مختلفدی کده   تا بخش برآنیمدر این 
کند که  ترسیم می یریتصاو ،موانعاین  کنیما حافظ برای گاارش است،  بازشناخته خویش

از  یجددا  ،کنددا در ایدن مقالده    پذیر مفاهیم انتااعی ذهن خویش را لمس ،ها به کم  آن
سدپس بده تحلیدل مدوارد      کدرده، د حافظ را گداارش  شناسایی موانع، نوع مواجهه و برخور

 پردازیما می
 مانع ۀشریعت به مثاب گفتمان تصوف وا 1د3د5

 ترین هدفی است که حدافظ سدعی   ترین و متعالی بارگرسیدن به مقام انسان کامل، شاید 
شود، چونان  آنچه مانع رسیدن به این هدف بارگ می هر رو،  ا از ایندست یابد بدان ،دارد
حافظ در راه رسیدن به این هدف، گفتمان مسدلط   اگردد راهر می اودر پیش چشم  یسدّ

دیگدری   گفتمان در ذهن خویش، این رو، از اشناسد یمسدی باز ۀبه مثابروزگار خویش را 
 تمام ،«رند»بیند که  در مجموع خصایصی می سازد و تعالی آدمی را می «نظام رندی»به نام 
، منکدر  گو و بیاار از زهد و ریا نکته ،رند»در واقع،  استا ها را در خویشتن محقق ساخته آن

« اعتبدار دنیدوی اسدت    جداه و مقدام بدی    تقوای مصدلحتی و  طمطراق دروغین نام و ننگ،
هددا،  نظددری هددای کددور، تنددگ تعصددب» ،در پرتددو گفتمددان رندددی ا(31: 1919)خرمشدداهی، 

ی شدهامت و  بدازد و نیدرو   حقیر و مبتذل فردی رنگ مدی های  و دلبستگی ها یشیاند ساده
نهداد تصدوف یکدی از     ا(9: 1983)پورنامدداریان،  « شدود  جویی و ریاستیای برانگیخته می حق
را مردان خدا و روندگان طریقت  یانصوف حافظ» :ی گفتمان مسلط روزگار حافظ استها هشاخ

داندد کده از    پوشدان تنددخویی مدی    پشمینهغالبا  صوفیان را  اوداندا  حقیقت یا حقیقت طریقت نمی
د و از سدرای طبیعدت بدرون    بافند  خورندد و طامدات مدی    شبهه مدی  ۀاند و لقم بویی نشنیده ،عشق
 ا(198: 1919)خرمشاهی،  «روند نمی

هدای مشخصدی    که با ایستگاه ستاقتدارگرا تردید نهادی بی ،حافظ از دیدنهاد تصوف 
 ،«تسدبیح »این دو نهاد بدا رماگدانی چدون     ادارد در عرض نهاد شریعت قرار «خانقاه»چون 
وااا راهدی بده رهدروان خدود نشدان       «تقدوی »و  «واعظ» ،«زاهد» ،«دلق»، «مرشد»، «خرقه»
تصوف و شریعت را گفتمانی  گفتمان ،حافظ آورندا میند که سر از تاویر و ریا وااا درده می

در راه تکامل و تعالی  یونان سدّها را چ شناسد و آن باف بازمی جو و طامات ریاورز و سالوس
انتقادهای حدافظ از زاهدد و    توان گفت تمام به واقع، می»و  کند یمشناسایی واقعی انسان 

 است: دلیلاز بارگان طریقت و شریعت( به دو  صوفی و مشایخ )اعمّ
 اانگاری آنان بافتهۀ جدارستگاری و تافتد خودخواهی آنان و خود1»
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 تدوان  یمد  (351: 1984)خرمشاهی، « محابایی آنان شدت رفتار و بی ی،تندخوی ،مدارایی بی د3
حافظ در برابر این سد، در  ،مورد سومی را هم افاود: ریاورزی صوفیان و مشایخا از این رو

دهد  ایستد و مسیر خویش را در اغلب مواقع تغییر می راه رسیدن به جایگاه انسان کامل می
؛ اسدت  پذیر تطبیق ،شناسیم بازمی «گفتمان رندی»ه نام چه بکه با آنسازد  و راه دیگری می

انتخداب مسدیر    ،واکنش حافظ در برابر ایدن مدانع   ،شناسی شناختی از منظر معنی ،بنابراین
تمدام   ،هدا  در این نمونده که ذکر است  )شایستۀ ی زیر توجه کنیدها دیگری استا به نمونه

 (:است شده مصادیق نهاد تصوف و شریعت به عنوان مانع بازشناخته
 

 مقابله بیت مانع
 تغییر مسیر ا(3: ب 3 )غ «کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا/سالوس دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ» صومعه/
 " ا(5 ب :318 )غ «دوَشیخ ما گفت که در صومعه همت نبُ/گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن» صومعه

 شیخ
 فروش صبحدم از پیر می سؤالدم کر/الیهودشان احوال شیخ و قاضی و شرب»

)غ  «بندوش  مدی درکش زبان و پدرده نگده دار و   /چه محرمیسخن گر استنه گفتنی  :گفتا
 ا(9د3: ب 385

توقف در برابر 
احوال شیخ و 
 تغییر مسیر

 تغییر مسیر ا(1: ب 433غ ) «که در تابم از دست زهد ریایی/فروشند افکن کجا می می صوفی» زهد
 " ا(8: ب 411 )غ «پشمینه بینداز و برو ۀحافظ این خرق/هد و ریا خرمن دین خواهد سوختآتش ز» زهد و ریا
 " ا(3: ب 191غ )که حافظ توبه از زهد ریا کرد /فروشان میبشارت بر به کوی » زهد ریا
 " ا(5: ب 418غ ) «گردن سالوس و تقوی بشکنی/وار مردانهبند تا دل به می در» سالوس

 " ا(1: ب 391)غ  «آید زهد ریا نمی که بوی خیر زِ/مشکین دلم کشد شاید ۀباداگر به » ریازهد  
 " ا(1: ب 195 )غ «طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد/نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ» نفاق
 " ا(5: ب 133غ ) «کند ها را توانگر می دهند آبی که دل می/ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان» خانقاه

" 
 «ر نه سخن این بود و ما گفتیمگرت باور بود وَ/ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود در میخانه»
 " ا(3 ب :91)غ 

 " ا(8: ب 115غ ) «آیدمستی زهد ریا به هوش  مگر زِ/حافظ رود میخانقاه به میخانه  زِ» "
 " ا(1: ب 919غ ) «یمبرشطح و طامات به بازار خرافات /صوفی به خرابات بریم ۀخیا تا خرق» خرقه
/خرقه
 سالوس

: 31)غ  «سالوس و کرامت برخاسدت  ۀکآتش از خرق/حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری»
 " ا(8ب 

 " ا(9 : ب951)غ « می کنم و ی  چند نیا خدمت معشوق/از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت» مدرسه
 " ا(3: ب 995غ ) «ایم رو نهاده ساقی مهدر راه جام و /طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم» "
 " ا(3: ب 998)غ  «میخانه گشادی طلبیم رِخیا تا از دَ/مدرسه تا چند نشینی حافظ رِبر دَ» "

 " ا(3: ب 995 غ) «بط و آواز نی کنمدر کار چنگ و بر/مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم» زهدوعلم
 " ا(3: ب 913غ ) «کشان خوشخویم ۀ دُردیخرق مرید/عبوس زهد به وجه خمار ننشیند» زهد
و  ننگ
 نام

غ ) «اسدت ندام  زِ ز نام چه پرسی که مرا نندگ وَ/ ننگ است از ننگ چه گویی که مرا نام زِ»
 ا(8 8: 49

" 

 " ا(5: ب 495غ ) «مخموریکه  کن ساغر می طلب/بگذر از ننگ و نام خود حافظ» "

 " ا(9: ب 8غ ) «خواهیم ننگ و نام را ما نمی/چه بدنامی است ناد عاقالنگر» " 

" 
: ب 111غ ) «بداد چده بداد   گفتا قبول کن سخن و هر/دهدم باده ننگ و نام گفتم به باد می»
 " ا(3
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 ا مرگ و فنا به مثابۀ مانع3د3د5
را چوندان   حدافظ مدرگ   رو،  از ایدن  ابسیار اصیل و ارزشمند استزندگی  ،از نظرگاه حافظ

ساز یدأس و سدرگردانی روح    سبب که این مانع،این آنچه مهم است،اما  ،شناسد میی بازسدّ
گیرد که متکدی بدر    در پیش میگردد و مسیر فکری دیگری را  بلکه او بازمی ،حافظ نیست

 شمری استا غنیمت دم
تیجده  نبددین   توان یم ،مرگ و فنا جستیم رابر سدّهایی که از شعر حافظ در ب در نمونه
اسدتا   ا تسدلیم نبدوده  توقف ید  از جنس هرگا ،یا چنین سدّحافظ ب ۀمقابل دست یافت که

ی زیر ها کندا به نمونه اندازد، خجل می ای که در افال  می حافظ مرگ را با شادی و غلغله
 :نگاه کنید

 

 / چرخ/ آسمان/ سرنوشت/ قضا به مثابۀ مانعفل ا 9د3د5
فظ است رنگ شعر حایکی از موانع پر «فل / چرخ/ آسمان/ سرنوشت/ قضا» عواملی مانند

شدود و بده    تسلیم می گاهی ویکسان نیستا ه یانع همواروبرخورد حافظ با این م ۀنحو و

 مقابله بیت مانع

گ
مر

 
فنا
و

 

 سیرتغییر م ا(3: ب 394)غ  «حالیا غلغله در گنبد افال  انداز/ستا عاقبت منال ما وادی خاموشان»

 " ا(9: ب 395غ ) «ما که نه پیداست کار عمر دریاب کارِ/م که مهلت دیدار ممکن استاین ی  دو دَ»
 " ا(1 : ب453 )غ «و غم نخوری خوری  یمَگر امتحان بکنی /بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم»
 " ا(9: ب 913غ ) «خوریم  یه مَه کبِ ،دوَبُگر غم خوریم خوش نَ/رود به باد جایی که تخت و مسند جم می»
 " ا(1: ب 111غ ) «نهادنکف  ی زِکه تا بااد و بشد جام مَ/وفایی دهر مگر که الله بدانست بی»
 " ا(9: ب 115)غ  «بسی لیل و نهار آید ،بسی گردش کند گردون/شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما»
 " ا(3: ب 193)غ  «ف گوهر نباشدکه دائم در صد/زمان خوشدلی دریاب دریاب»

 " ا(9: ب 193 غ) «دیگر نباشد ۀکه گل تا هفت/ی خور در گلستانغنیمت دان و مَ»
 " ا(3: ب 15غ ) «بودباید  روی می لب و تازه خندان/روزه است هاین مدت عمر ما چو گل دَ»
 " ا(4: ب 338غ ) «طریقکه در کمینگه عمرند قاطعان /شمر غنیمت وقت به مأمنی رو و فرصت»
 " ا(9: ب 99)غ  «غمخوار خویش باش غم روزگار چیست/پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار»
 " ا(1: ب 541)غ  «ی  دو روزی به سر اندر ره میخانه بپوی/ها تر زانکه شوی خا  در میکده پیش»
 " ا(1: ب 91)غ  «دستبیار باده که بنیاد عمر بر با/بنیادست ستبیا که قصر امل سخت سُ»
 " ا(1: ب 194غ ) «که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد/گل عایاست غنیمت شمریدش صحبت»
 " ا(3: ب 481غ ) «کنیر از باده حالیا فکر سبو کن که پُ/گران خواهی شد کوزه لِمر گِآخراأل»
 " ا(1: ب 394غ ) «انداز ر خا سَ ۀتر زان که شود کاس پیش/زر آب طربنا  انداز ۀخیا و در کاس»
 "      ا(9: ب 394)غ  «ال  اندازفآتشی از جگر جام در ا/مل  این مارعه دانی که ثباتی نکند»
 " ا(8: ب 131)غ  «گویید تا زر نهان نداردبا غنچه باز/ایام داد بر باد  هاحوال گنج قارون ک»
 " ا(9: ب 45غ ) «ستا املل به ره عمر رهان ولی اج/دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت»
 ا(1: ب 411)غ  «ز نو آدمیعالمی دیگر بباید ساخت وَ/آید به آید به دست آدمی در عالم خاکی نمی»

" 
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اما روح پرشور و شرر حافظ، هرگا روحی آرام ؛ کند و توقف می دپذیر مینوعی این مانع را 
بدر آن   گداه  ،بلکه بسته به هیجانات عاطفی و موقعیت ذهنیتی خویش ،جو نیست و تسلیم
اما اگر بخواهیم ؛ اندیشد را پهلوانانه بشکند و گاه به مسیرهای دیگری میاین سد  که است

ای بدرای   راستای انتخاب گاینه در حافظ در این باب، ۀ، نگربدان بنگریم تر یکلاز منظری 
آیدد بداور    به نظر می چراکه ؛مقابله با این سد، بیشتر به سمت و سوی توقف متمایل است

 کده سدرّ   زند تغییرناپذیری رقم می هر انسانی را سرنوشت زندگی»قلبی حافظ آن است که 
حافظ آور در عرفان اسالمی است که  دردنا  و حان مسائلقدر از  شودا سرّ قدر نامیده می

 ا(81د81: 1985)یثربی، « است دردنا  دست به گریبان بوده ۀلنیا در دیوان خود با این مسئ
 

 مقابله بیت مانع

 فل 
: 914 )غ «فل  را سقف بشکافیم و طرحی نو درانددازیم /یم و می در ساغر اندازیمافشانبیا تا گل بر»
 ا(1ب 

ن 
ست
شک
 سد

" ا(5: ب 948)غ  «عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم/ام تیر فل  باده بده تا سرمست خورده» "
 

" 
 ا(9: ب 918)غ  «ه که بر این بحر معلق نکنیمتکیه آن بِ/شکند آسمان کشتی ارباب هنر می»

ر 
غیی
ت

سیر
م

 

" ا(8: ب 949غ ) «کنمشرط با ساغر  ،عهد با پیمانه بندم/عهد و پیمان فل  را نیست چندان اعتبار» "
 

" 
 ا(4 : ب919 )غ «چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم/ن اهل هنر استاساز فل  ره ارغنون»

ف
وق
ت

 

" ا(9 ب :393غ ) «مین گناهت بستو اهل فضلی و دانش ه/فل  به مردم نادان دهد زمام مراد» "
 

 چرخ
 ا(9: ب 911)غ  «من نه آنم که زبونی کشم از دور فل /غیر مرادم گردد راَچرخ بر هم زنم »

ن 
ست
شک
 سد

 قضا
 ا(1 : ب5)غ « تغییر کن قضا را ،پسندی گر تو نمی/در کوی نیکنامی ما را گذر ندارند»

ف
وق
ت

 

" ا(1: ب 345غ ) «کاریسر نیست این به زور و زر م/بخشند آبی سکندر را نمی» "
 

 " ا(1 : ب399)غ « که در مقام رضا باش و از قضا مگریا/تف میخانه دوش با من گفتها  هبیا ک» "

 " ا(8 : ب941 )غ «؟!چه تدبیر کنیم ،چون که تقدیر چنین است/فساد حافظ نیست امید صالحی زِ» "

 " ا(5 : ب191 )غ «اوضاع چنین باشد ،قسمت ۀایردر د/نددهر ی  به کسی دا ،جام می و خون دل» "

 " ا(3: ب 439)غ  «لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی/تسلیمیم ۀما نقط ،قسمت ۀدر دایر» "

 " ا(3: ب 19)غ  «توان انداخت ازل از خود نمی ۀنصیب/شویم کنون به آب می لعل خرقه می» "

 ا(11 : ب93)غ « هیچ دالور سپر تیر قضا نیستبا /عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت» "

"
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 ا فراق به مثابۀ مانع4د3د5
از دید  هجران ایابیم یمحافظ را در برابر مانع هجران در یها توقفبیشترین  ،در این بخش

 :دهد یم تن به تحمل منفعل عاشق ناگایر حافظ درمانی ندارد و
 مقابله بیت مانع

اق
فر

 

 مسیرتغییر ا(5: ب 943 )غ «زنم فال دوامی می ،کشم نقش خیالی می/نبخشد کام دل دانم ،چند کان آرام دلهر»
شکستن  ا(9 : ب948 )غ «کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم می/خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست ۀمای»

 مانع
 مسیرتغییر ا(8 : ب991)غ « مداوای حکیم به هدرد عاشق نشود بِ/دری دیگر کن فکر بهبود خود ای دل زِ»
برداشتن  ا(1: ب 331غ ) «فراقکه روی هجر سیه باد و خانمان /فراق را بکشم ،گر به دست من افتدا»

 مانع
تغییر  ا(4 : ب31 غ) «بیارمتکنم تا بصد گونه ساحری /گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی»

 مسیر
 " ا(9 : ب31 )غ «ل بکارمتهر که در دبر بوی تخم مِ/ام از دیده بر کنار بسته آبصد جوی »
 توقف ا(9 : ب31 )غ «گذارمتۀ خنجرپذیر غما تمنّ/خونم بریا و از غم هجرم خالص کن»
 " ا(1 : ب141 )غ «یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد/آتش غم در دل حافظ زد و سوخت برق عشق»
 : ب911غ ) «ام و برخاسدته  به همین کار کمر بسته/خوش بسوز از غمش ای شمع که امشب من نیا»
 " ا(4

 " ا(1 : ب83 )غ «عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت/دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت»
 " ا(5 : ب431 )غ «او گشته است افسانه رِفسون ما بَ/ها که برانگیختم و سود نداشت چه نقش»
 " ا(4 : ب91 )غ «خیال منظر دوستمگر به خواب بینم /گدا و تمنای وصل او هیهات منِ»
 " ا(9 : ب414 )غ «قدرت اختیار کو؟ ولیردم از این هوس مُ/بوسه نداری آرزو؟ ،لعل من گفت مگر زِ»
 " ا(33 : ب933 )غ «ترممن کی رسم به وصل تو کا ذره کم/ترعاشقان روی تو از ذره بیش ای»
 " ا(3 : ب414)غ « اقبال ناممکن نجنبانی ۀنگر تا حلق/دهد حافظ فریبت می ،خیال چنبر زلفش»

 " ا(8: ب 3)غ  «پیوند شب نباشد ،د که با اووَروزی بُ/با چون تو تنگدستی ،حافظ وصال جانان
  ا(9: ب 351 غ) «این سخن از یاد ببر ،طمع ای دل خام/!زلف چون عنبر خامَش که ببوید؟ هیهات»
 : ب944 غ) «زنم مرغی به دامی می ،مهن دامی به راهی می/دتا بگذرانم روز خو افروز خودماه مهر بی»
 ا(3

شکستن 
 سد

 

 مانع ۀغم به مثاب ا5د3د5
چه در شعر حافظ اگر ااست «غم» ،شناسد یمباز یسدّچونان دیگری که حافظ آن را  مفهوم
 فرماید: مثال  می ؛شود پرستی نیا دیده می های غم بارقه
 شاد مند وگر دیگران به عیش و طرب خرّ»
 

 لددذت داغ غمددت بددر دل مددا بدداد حددرام   
 

 «مدددا را غدددم نگدددار بُدددوَد مایدددۀ سدددرور  
 (4: ب 354غ )                                 

 «اگر از جدور غدم عشدق تدو دادی طلبدیم     
 (4: 998غ )                                     

 ااسدت  ایسدتاده  حافظ ی در برابر خاطرغم چونان سدّ ،در بسیاری از مواقع ،با این حال
عددی و  بُچند طرب اتابد تردید غم را برنمی ورز حافظ بی امیدوار و عشق روح شاد، طربنا ،
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هدایی   در نمونده  سازدا راهی دیگر می یا برای شاد بودن ،شکند غم را می سدّ ژرف حافظ یا
زندگی سازد تا  حداقل راهی می ،غم نباشد حافظ اگر قادر به شکستن سدّ ،که خواهید دید

 پرسدتی،  راه مدی  ،را به دلخواه خویش و در راستای اهداف خویش بده جلدو بدردا ایدن راه    
 خواری و آگاهانه با معیارهای شاد زیستن است: می
 مقابله بیت مانع

 غم

: 914)غ « من و ساقی به هم تازیم و بنیادش برانددازیم /اگر غم لشکر انگیاد که خون عاشقان ریاد»
 (ا3ب 

شکستن 
 مانع

 « زنم افشان که من، هر صبح و شامی می این آه خون/دانم سر آرد غصه را، رنگین بر آرد قصه را»
 " (ا9: ب 944)غ 

 " (ا1: ب 993غ ) «دست به کاری زنم که غصه سر آید/بر سر آنم که گر زِ دست برآید»
 " (ا4: ب 393غ ) «به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید/مکن زِ غصه شکایت که در طریق طلب،»

 تغییر مسیر (ا1: ب 958غ ) «بینم دواش جا مَی چون ارغوان نمی/بینم، غم زمانه که هیچش کران نمی»
)غ « نی گرت زخمی رسد، آیدی چدو چندگ انددر خدروش     /با دل خونین، لب خندان بیاور همچو جام»

 " (ا4: ب 389

 " (ا1: ب 133)غ « ا زِ جا ببَرَدنهیب حادثه بنیاد م/اگر نه بادۀ غم دل زِ یاد یار ببرد»

 " (ا9ب  :393)غ « حریم درگه پیر مغان پناهت بس/اگر کمین بگشاید غمی زِ گوشۀ دل»
 " (ا1: ب 418)غ « تا بدان بیخ غم از دل برکنی/نوش کن جام شراب ی  منی»

 " (ا9: ب 993)غ « که روز غم به جا ساغر نگیرم/فروشان ام با می قراری بسته»
ادامه  (ا4: ب 19 )غ« بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست/زمانه گر باند آتشم به خرمن عمر»

 حرکت 
 تغییر مسیر (ا5: ب 314)غ « باش گشا می تو همچو باد بهاری گره/چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان»

 یجهنتا 9
مبندای   ،در جهدان خدارج   «مدانع »یدا   «سدد »ای بده ندام    مواجهه بدا پدیدده   زحافظ ا ۀتجرب
هدایی کده    اسدتعاره  ااسدت  شدههای قدرتی  واره از طرح ای گستردهگیری طیف بسیار  شکل

را  وااا «سرنوشدت » و «هجدران » ،«ریدا »، «غدم »انتااعی مانند  یها مفاهیم حافظ به مدد آن
وجددود  ارسددد یمددو بدده سدداختاربندی نددوع خاصددی از شددناخت  کنددد  یمدد یسدداز مقولدده
 از اسدتا  شدده  یهای فراواند  استعاره خُردهمنجر به  «سد است ،غم» ی مانندیها استعاره کالن

ها را  که آنپی برد هایی  تعامل حافظ با پدیده ۀتوان به نحو می ،آنچه در این مقاله گذشت
هدای   واره از رهگدذر بررسدی طدرح   ا بیندد  مانعی در راه خودشکوفایی، تعالی، شادی وااا می

 ت:توان گف قدرتی شعر حافظ می
و تابعی از نظام عام شناخت  اوستنشانگر نظام شناختی  های قدرتی شعر حافظ استعاره

مددد   بده  ااوسدت تجربیدات   ۀشالود ۀکنند های قدرتی شعر حافظ، تقویت استعاره ااست وی
 چراکده  ؛یافتبه ساختاربندی شناخت حافظ  یراه توان می ،ی قدرتی شعر حافظها هاستعار

ن یدا طدرز   توان ندوع انگاشدت   ، میگاارش شد این مقاله در رتی کههای قد از منظر استعاره
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هدای حدافظ    انگاره ازیستی او را نیا شناخت ۀنوع زیست جهان و تجرب نیانگرش حافظ و 
مبندای   بر ااست شدهساخته  او  شخصیی ها هتحت تأثیر محیط زندگی، ایدئولوژی و تجرب

 «اسدت  سدّ ،وااا سرنوشت، ریا»مانند  هایی توان گفت نگاشت می ،شواهد مثالی که ذکر شد
ای در ارتباط با  است که مانند اجاای خوشه در شعر او تولید کرده را ها ای از استعاره زنجیره

ت یپایداری ذهن به   نگاشت منجره ین است کای توان نتیجه گرفت چه میآن اهمدیگرند
نواده ذیدل ید  نگاشدت    خدا  های همگون و هم استعاره ،رو  شودا از این و نگرش شاعر می

، اسدت  گرفتده هدایی کده شدکل     استعاره ،«سد است ،غم» مثال  ذیل نگاشتِ ؛گیرد شکل می
اسدت و آن را بده صدورت     شدده اندا همین امر سبب تداوم ذهنیت حدافظ   خانواده عمدتا  هم

مبندای آنچده در ایدن     بر ،ینبنابرا؛ توان در شعر حافظ ردیابی کرد استمرار ی  اندیشه می
از  اندهسدت  های قدرتی حافظ تابع تعدادی نگاشت محدود توان گفت استعاره یم ،ه آمدمقال
ندوعی   حدافظ شدعر   در که است سبببدین  شعر حافظ منسجم است و ۀمای درون رو،این 
 «سدد اسدت   ،سرنوشدت » نگاشتِ روی بر اگرمثال   ؛توان جست اندیشه میوحدت  و اصالت
واقع  درشود که  های قدرتی حافظ یافت می استعاره ۀوحدت نگاه در کلی ینوع ،کنیم تأمل
 ،دیگدر  عبدارت  بده  ؛ای از ی  تصویر بارگ به حساب آورد ها را چونان خوشه توان آن می
ندوعی   به ،ها بحث شد های قدرتی که در این مقاله در باب آن توان گفت تمام استعاره یم

و کشدف ایدن   چرخندد   یمد اصلی ی ها نگاشت ردِگِ است که های فرعی تصویرها و ساخت
 توان با آن به ذهن حافظ راهی جستا نگاشت به نوعی در حکم یافتن کلیدی است که می

حدود بسیار زیادی نشانگر آن است که  تا است ه در این مقاله از شعر حافظ آمدهک یشواهد
های متقابدل و پایددار بدا محدیط      بلکه بر اساس کنش اند، این تصاویر اتفاقی ساخته نشده

 نشواهد مثال گفتمدا )را ؛  اند شدههنگی و فیایکی حافظ در ذهنش ساخته و پرداخته فر
ی هدا  هپاید همدان   ،در واقدع  ،شدود  های پایداری که در این شواهد دیده می کنش ا(تصوف
هدای   شدودا اسدتعاره   ها فهدم نمدی   ش  جدای از آن ای بی هستند که هیچ استعاره  یتجرب

نشانگر  «است سدّ ،سرنوشت/ فل / آسمان»استعاری  شتِقدرتی شعر حافظ در قسمت نگا
گیدردا تقددیرگرایی و جبدر     ی  فرد شکل نمی به وسیلۀتنها  یگاه ها هآن است که استعار

در باور جمعی ایرانیان است که قدمتی به درازای فرهنگ ایدران   ردا ای ریشه یشهاند ،فل 
بدا تحلیدل شدناختی     اکی دارداهایی مداهیتی جمعدی و اشدتر    چنین استعاره ،بنابراین؛ دارد

 پی بدرد و  توان هم به انگیاش معنایی عبارات استعاری های قدرتی شعر حافظ می استعاره
تدوان بده ایدن     مدی  ،از این منظر اذهنی حافظ راهی جست الگویهای بازسازی  به راه هم

بلکده   ،منفرد و جددایی نیسدتند   یها استعاره ،های انبوه شعر حافظ نتیجه رسید که استعاره
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بده   ؛بنددی کدرد   استعاری مشدخص طبقده   ها را ذیل چند نوع نگاشتِ توان آن راحتی می به
سدتعاری  ا چنددین نگاشدتِ   اهای دیدوان حدافظ بد    استعاره ۀتوان گفت مجموع می ،عبارتی

بدا کشدف    ،واقع دراستا  شدنی سازند، کنترل حافظ را می شناسی مشخص که بنیاد هستی
 در انسدجام بخشدیدا   هدا  اسدتعاره  خُدرده توان به تمدام   ظ میهای استعاری شعر حاف نگاشت

 ،شدود  یمد  ی قددرتی رداهر  هدا  واره  طدرح  ۀکه در جامهای استعاری حافظ  قسمت نگاشت
 ،غدم »مانندد   ؛های قراردادی است های استعاری حافظ اغلب نگاشت توان گفت نگاشت می
خلدق   ،اسدت  متمدایا کدرده  کالم جاوید حدافظ را   اما آنچه؛ «است سدّ ،فراق»یا  «است سدّ

بحدث  قدراردادی اسدتا هرچندد حدافظ در      این نگاشدتِ  ۀنو از بدنی ها انبوهی از استعاره
 ؛اسدت  شدده های شگفتی دارد که منجر به تشخص سبکی او  استعاری نیا نوآوری نگاشتِ
محصول نگاهی  بلکه ،نگاشتی قراردادی نیست هرگا نگاشت ینا ا«است سدّ ،زهد» :مانند
 ۀبده عندوان نتیجد    ،کل در در ذات خود ساختارشکن استا کهنه است و ای هلمسئتازه به 
اندیشه  صاحب یشاعر حافظ که است سببن تشخص شعر حافظ بدی توان گفت بحث می

 صدل حا های نو و بدیع نگاشت ؛ زیراداری است شفاف و جهت بینی روشن، و صاحب جهان
 ،هدر شداعری   شناسدی  د و تفسیر هستیهستن  های ایدئولوژی  و برآمده از فرهنگ دیدگاه

های استعاری شدعر   از ساختبینی و نظام ایدئولوژی  اوست و بخش بارگی  مدیون جهان
تفاوت معنادار شعر حافظ با شاعران واقع،  در همین نظام ایدئولوژی  استا ۀساختحافظ بر
اشدت  گیدری نگ  های مفهدومی و شدکل   ای استعاره خانوادگی خوشه مدیون میاان هم دیگر

 ای از آن را دیدیما های قدرتی شمه ست که در بخش استعارهومرکای شعر ا
 منابع
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