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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present article is going to make a survey 
on methonemy in Bahar’s Poems based on Littlemore’s (6413) point of view. 
From this cognitive model, 12 functions are mentioned for metonymy: 1. 
Referential; 2. Highlighting and construal; 3. Illocutionary functions of 
metonymy; 4. Relationship; 5. Anaphoric reference, cohesion and coherence; 
6. Exophoric reference building and the establishment of discourse 
communities; 7. euphemism; 8. Hyperbole; 9. irony; 10. Vagueness; 11. 
Evaluation, ideology, and positioning; & 12.Creativity
METHODOLOGY: This study has been done based on critical_discreptive 
method. In this study, all methonymy’s functions are surveyed in Bahar’s Poems 
and then calculated, in order to identify which conceptual methonomy with 
how much frequency has been used.
FINDINGS:  The result showed that the poet has been used all 12 metonymies 
in his poems with different percentage.
CONCLUSION:  We found three most used roles “referential functions,
highlighting and construal, illocutionary functions” and the least used one with 
the least frequency “relationship-building and the establishment of discourse 
communities”. The other finding showed that these methonymies are used for
transferring poet’s messages like patriotic value and religious ideas, for 
different group of addressees.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی

 الشعرای بهاری مجاز در اشعار ملکختشنا -تحلیل انتقادی

 
 0، نغمه حسینی3مریم پرهیزكاری ،*2زهرا باباساالری، 0حسین محمدصادقی

 زبانشناسی همگانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.دروه  -4
 دروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، ایران. -6

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران. -3
 و زبانهای باستانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.زبانشناسی دروه  -1
 

 

 چکیده:
ایران، محمدتقی بهار  بررسی شناختی مجاز در اشعار شاعر معاصر به مقاله این زمینه و هدف:

( كه برای مجاز از 6545شناختی مجاز )لیتلمور،  دیدداه اتخاذ پژوهش، با این می ردازد. در

، و انسجام یمتن، ارجاع درونیو تفسیر یسازمستقیم، برجسته یارجاع شهاینقدیدداه شناختی 

 ، حسن تعبیر،یدفتمان یو ایجاد دروهها یساز، كنش دفت غیرمستقیم، رابطهیمتنارجاع برون

 انتقادی تحلیل به یت قائل شده است،و خالقدیری موضعی، ایدئولوهی، ارزیاب ابهام، ،یهكنا اغراق،

مفهومی  مجازهای كدام شود مشخص میشود تا الشعرا بهار پرداختهکدر اشعار مل مجاز ی شناختی

 است. رفته بکار در اشعار او با چه بسامدی

 نظری چهارچوب براساس مجاز هایدانج عالقهبندی دوازدهپژوهش، تقسیم این در روش مطالعه:

 تحلیلی ی توصیفی روش با اشعار محمدتقی بهار دیوان در یشناخت یدداه( از د6545) رولیتلم

 فراوانی توزیع از توصیف، امر در حاضر، پژوهش همچنین در میگیرد. قرار تحلیل و تجزیه مورد

 است. شده استفاده درصد و

مالحظه دردید.  ابیات در از اشعار بهار، تمامی دوازده نقش مجاز شواهد موجود براساس ها:یافته

 جاری زبان سراسر در مجاز معتقدند كه است شناختیزبانشناسان  دفتج بر تأییدی موضوع، این

 مجاز دوازده نقش از هریک از مختلفی میزانهای به خود، اشعار مجموعج در بهار .است ساری و

 است. برده بهره

ارجاعی  نقش»نتیجج این بررسی نشان میدهد سه نقش پربسامد در اشعار بهار  گیری:نتیجه

بسامدترین نقش مجاز و كم« دفت غیرمستقیمكنش»و « سازی و تفسیریبرجسته»، «مستقیم

 است.« های دفتمانیو ایجاد دروه سازیرابطه»

  

 4344شهریور  47 :دریافت تاریخ  

 4344مهر  65:  داوری تاریخ   

 4344آبان  55: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، مجاز، زبانشناسی، معنی

 محمدتقی بهار، لیتلمور.
 

 :مسئول نویسنده * 

   babasalari.z@gmail.com

 33513653 (77 49)+  
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 مهمقد

انسان با كاركردی شناساننده تلقی میشود. از این منظر  شناختاساسی جزء  نزبان همچو 4در زبانشناسی شناختی

از ساختار ظاهری زبان فراتر رفته و به بررسی  زبانشناسی شناختی. است و هم ابزار تفکر تفکرهم محصول  زبان

 در .سازی، سخن دفتن و تفکر استدازد كه موجد دستور زبان، مفهومی می رترعملیات بنیادی بسیار پیچیده

 و شناختی ایپدیده بلکه نیست، خای بطور زبان ادبی و عام بطور زبانی ایمجاز پدیده شناختی، زبانشناسی

 صنعت تنها 6است. همچنین استعاره ذهنی این پدیدۀ از نمودی صرفاً میشود، ظاهر زبان در آنچه و است ذهنی

 ،1است )كوچش مهم اندازه همان به نیز 3مجاز دارد، بلکه مهمی نقش ما شناختی فعالیتهای در كه نیست بدیعی

 استعاره نقش درمورد زیادی (، تحقیقات4495) 5جانسون و لیکاف تأثیردذار كتاب از نشر بعد سال هجده (.6545

 ،4)پنتر و رادن است بنیادینتر استعاره از حتی كهاست  ایپدیده شد مجاز معلوم انجام درفت و سازیمفهوم در

 به ذهنی دسترسی یا دادن برای نشان چیز یک یا عنصر یک از مجاز، در شناسیمعنی نظریج براساس  (.6546

 به كنیم. برجسته عنصر مرتبط دیگری ازطریق را عنصری میکنیم سعی میکنیم. درواقع استفاده دیگر عنصری

 فراهم دیگر عنصر مرتبط به اشاره راه از را آن به ذهنی دستیابی اصلی، عنصر به مستقیم اشارۀ دیگر، بجای بیان

 میرود بکار حافظ بجای اثر حافظ، »میخوانم حافظ دارم«میگوییم  مثال وقتی بعنوان (.6545 میکنیم )كوچش،

 سرخطهای در مجاز شناختی انتقادی میکنیم )تحلیل استفاده اثر خودِ به ذهنی دسترسی برای اثر نویسندۀ از و

 (.96ایران، پورابراهیم: ی  هایروزنامه انتخاباتی

ه ك یتصور برخ یرا برخالفز ،برخوردار است یفراوان یتاز اهم ی،شناسیمهم معن یهایهاز نظر یکینوان عمجاز ب

ی رهاابزا ازیکی بعنوان  و كاربرد دارد یسطوح مختلف زبان ج ندارند، مجاز در همیم یاز فنون ادب یکیآن را تنها 

یکی از نمودهای زبانشناسی مجاز میتواند در بررسی و تحلیل  (.11یسا: یشم)بیان،  رودیم بکار زبان در یسازواهه

 ۀدربار بحث یبرا یابزار ی،و زبانشناس یو ابعاد روانشناس یتوجه به خوانش ادب با یشعرشناس اشعار مشاهده شود.

ند كه کیم بزار مشخصا ینا ینمحور باشد، و همچنخواننده یامحور و لفؤتواند میابزار م یندهد كه ایم ارائه یرتفس

در كانون  ییرینوان تغعب ی، صرفاًشناخت یشعرشناس عنا،م ینشود. در ایاز خالل متن ساخته م یرهاتفس ینچگونه ا

اختی مجاز بررسی شن) گرددیمحسوب م یكنش ادب یندكل فرا یادیندوباره و بن یابیشود، بلکه ارزینم یتوجه تلق

 . (49كازرونی مجرد: ی  در اشعار رهی معیری

 و سازدیم ممکن مندنظام یاهیوش به را باورها مختلف دانش و انواع یصتشخ و یفتوص یشعرشناسی كل وربط

 یانم موجود یوستارپ یشعرشناسین همچن؛ کندیم فراهم یادب زبان كاربرد و یطمح ارتباط یچگونگ یبرا ییالگو

 . بر این اساس، بررسی و مقایسج اشعار شعرا میتوانددهدینشان م را زانهرو كاربرد در خالق زبان و خالق یزبان ادب

ی و كاربرد زبان ادب یطارتباط مح یسازد و چگونگ آشکارمند نظام یایوهبه شی آنها را انواع مختلف دانش و باورها

تبیین كند )بررسی استعارۀ زمان از دیدداه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد، حسندخت و دلفام: ی توسط شاعر را 

34.) 

                                                      
1. Cognitive linguistics 
2.Metaphor 
3.Metonymy  
4. Z. Kovecses 
5. G. Lakoff & M. Johnson 
6. K. Panther & G. Radden 
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 4لیتلمور فراوانی مدلها، مدل است. با وجود ارائه شده مجاز از دیدداه شناختی، چارچوبهای مختلفی بررسی برای

است  ( این6545یل انتخاب مدل لیتلمور )( برای بررسی نقشهای مجاز در اشعار بهار انتخاب شده است. دل6545)

كه وی مجاز را در عمق بیشتری مورد بررسی قرار میدهد. این مدل همچنین به تعامل بین حالتهای مختلف بیان 

( تمایل 4495جانسون ) و می ردازد و به مجازهای چندنقشی توجه دارد. درواقع مدلهای دیگر مثل مدل لیکاف

غیرمستقیم متمركز شوند. با این حال  دفت روی كنشمستقیم و تا حدی بر جاعیار دارند بیشتر بر روی نقش

وقتی دنیای واقعی و استفاده از مجاز را بررسی كنیم، خواهیم دید نقشهای بسیار فراتری برای مجاز تعریف میشود. 

 به پژوهش و این مجاز در اشعار بهار از دیدداه شناختی است بنابراین هدف نهایی پژوهش حاضر بررسی نقشهای

بکار رفته است؟ ثانیاً  قصاید مفهومی در این مجموعه مجازهای اختصای دارد: اوالً كدام ذیل دو پرسش به پاسخ

 بکاررفته با چه بسامدی مورد استفاده قرار درفته است و چرا؟مجازهای 

 

 سابقۀ پژوهش
یاكوبسن: چیردی عنصر مجاز مرسل در اشعار  ۀانکار اصل استعار»ای تحت عنوان در مقاله (4345صمیمی ) صادق

 زبان میان بنیادین تفاوتی یاكوبسن نظر از اینکه به توجه با است كه رسیده به این نتیجه« كارلوس ویلیامز ویلیام

 برخی میدهد، نشان مجاز به دیگری و استعاره به یکی دادن نسبت را تمایز این او دارد و معیار وجود زبان و شعر

 این در میکشد. ویلیامز بچالش را یاكوبسن دیدداه كه هستند مجازی بارز دارای درایش ویلیامز توصیفیاشعار 

 هردونه بردن بکار از اجتناب با و دارد توجه است جریان در مقابل چشمانش آنچه بر هرچیز از اشعار پیش

 توجه مجاز مرسل، از استفاده با بخصوی و زبان بعد مجازی بر تکیه با میکند تالش قیاس و پردازیشباهت

 نمیتوانسته ادرچه اشعارش برخی در كند. ویلیامز جلب صحنه اجزای تکتک منحصربفرد هستی به را خواننده

 و میکنند استفاده غالب وجه استعاره بعنوان از كه نفی ساختارهایی با ببندد، اما استعاری تعبیر دونه ه بر را راه

 و فرازبانی واقعیت با كه دست یابد روشن و صریح بیانی به است. كرده تالشزبان  مجازی قطب بسمت حركت

 دارد. نزدیک دونج زبان پیوندیداللت منش

های اقتصادی: زبانی رسانه جستعاره و مجاز در دونا»( در پژوهشی دیگر با عنوان 4345بامشادی و همکارانش )

 وددر این پژوهش نقش و اهمیت اند. اقتصادی پرداختهبه بررسی نقش مجاز در دفتمان « بنیادرهرویکردی پیک

شود ش میتالزبان بررسی میگردد و های اقتصادی فارسیدر دفتمان رسانه یی استعاره و مجاز یی فرایند شناختی

سی مراتبی احتمالی میان آنها بررها و مجازهای بنیادین این حوزه شناسایی و تبیین شوند و ارتباط سلسلهاستعاره

 مجهای آن از عناوین خبری اقتصادی روزنابنیاد است و دادهشود. این پژوهش دارای رویکردی شناختی و پیکره

در آذر  «آنالین امروز»و درداه « باشگاه خبرنگاران جوان»و نیز عناوین اخبار اقتصادی دو خبردزاری  اقتصاد دنیای

 .مل میشوددرفته شده است كه بیش از هفتصد عنوان خبری را شا 4341

 »دنجوی نظامی شیرین و خسرو در زبانشناختی منظر از مطالعج مجاز»( در پژوهشی تحت عنوان 4344ویا )پادیب 

با توجه به مالكهای سوسور،  سوسور پرداخته است و نشان داده نظری مرسل براساس چارچوب مجاز انواع به بررسی

دردیده و كارآمدی الگوی پیشنهادی او را در این زمینه  متفاوت در این اثر مشاهده هایعالقه با مرسل مجاز

 مشخص كرده است.

                                                      
1. J. Littlemore 
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 هایروزنامه انتخاباتی سرخطهای در مجاز شناختی انتقادی تحلیل «( نیز در پژوهشی با عنوان4349پورابراهیم )

 نای ایراهروزنامهای و مجاز مفهومی در سرخط میان ایدئولوهی سیاسی در دفتمان رسانه جبه بررسی رابط« ایران

این بررسی نشان  جنتیجدرفته است.  قرار بررسی مورد و ارائه مجازها از دسته پرداخته كه در این پژوهش دو

سازی و نوع( به ترتیب با نقشهای برجسته 6جزء بجای كل ) و (نوع 3) جزء بجای كل مجاز نوع دو هرمیدهد 

ثیردذار دیری مجاز تأید این است ایدئولوهی بر چگونگی شکلدسترش، مورد استفاده قرار درفته است. نتایج مؤ

ر مجاز مفهومی، در كنار سای جمطالع است و مجازها ابزاری برای بازتولید ایدئولوهی در رسانه هستند. بدین ترتیب

 .سازوكارهای شناختی، به تحقق اهداف مطالعات تحلیل دفتمان انتقادی كمک میکند
 

 روش مطالعه

 یدداه( از د6545) رولیتلم نظری چهارچوب براساس مجاز هایدانج عالقهبندی دوازدهپژوهش، تقسیم این در

 در میگیرد. قرار تحلیل و تجزیه مورد تحلیلی ی توصیفی روش با اشعار محمدتقی بهار مجموعج در یشناخت

همچنین روش دردآوری اطالعات، است.  شده استفاده درصد و فراوانی توزیع از توصیف، امر در حاضر، پژوهش

به اشعار شاعر كه حاوی مجاز بوده، استخراج  مربوط ابیات تمام ابتدا های پژوهش،داده ارائج ای است. دركتابخانه

 اند.ها قرار درفتهو س س براساس نوع مجاز در این ابیات، در جدول داده

 

 بحث و بررسی: نقشهای مجاز در قصاید محمدتقی بهار

 ه میشود.ئارا و بحث تحلیلینها آ شواهدی از كاربردبه همراه  ی مجاز در اشعار بهاربخش هریک از نقشها این در

نقش ارجاعی مستقیم است. درواقع یکی از  نظر میگیرد، مجاز از دیدداه شناختی دری اولین نقشی كه لیکاف برا

نسبتاً ساده و ملموس برای درک  یمفهومنویسی است كه در آن نوعی كوتاه جاصلیترین كاركردهای مجاز، ارائ

ادن های متعارف كه برای نشان دتر یا انتزاعیتر است، استفاده میشود. بسیاری از نمونهمفهومی كه بسیار پیچیده

 »كرملین«برای اشاره به صنعت مالی آمریکا یا  «توال استری «نوان مثالعب، ستفاده شده استا »مجاز« اصطالح

نسبتاً دسترده از مجاز برای نقش ارجاع در  ۀاول نقش ارجاعی دارند. استفاد جدر درج ،دولت روسیهبرای اشاره به 

دهی و مورد استفاده در محیطهای واقعی، مانند محل كار، دفتمان دانشگاهی، دزارش ،مطالعات مربوط به زبان

سازی نقش برجستهومین نقش مجاز، د(.  6545ر، و)لیتلم و توصیفهای درد، به اثبات رسیده است ،تفسیر فوتبال

نی متناقض باید با یک مع ظاهراً ج، جایی كه دو كلمدارد تضاد جرایآ ارتباط مستقیم با معموالً است كه و تفسیری

مجاز نقش اساسی در است. درواقع  و انسجام یمتنارجاع درونهمان(. سومین نقش مجاز، واحد مرتبط شوند )

 ند )همان(. بعنوان چهارمین نقش مجاز، درمتنی ایفا میکونمان ازطریق ارجاع درایجاد و حفظ  انسجام در دفت

ی داهی در یک دفتمان نویسنده یا دوینده از ویژدیهای مفهوم حقیقی استفاده میکند و مجازی را متنارجاع برون

 جود دارد. شکل میدهد كه ازلحاظ ویژدیهای ظاهری، رابطج مستقیمی بین معنای حقیقی و معنای مجازی و

 دفتار غیرمستقیم ( اعتقاد دارد كنش6545یم پنجمین نقش مجاز در مدل لیتلمور است. لیتلمور )مستقیركنش غ

 واسطجب روابط بین فرم و معنی از بسیاری همچنین و نیست آنها معنای و فرم بین تصادفی روابط معنای به صرفاً

سازوكار  یبرا دقیقتر توضیحی را فراهم میکند تا امکان مجاز این بر روی تمركز بنابراین. میشوند ایجاد مجاز اصول

های دفتمانی ششمین نقشی است كه لیتلمور به آن اشاره میکند. ایجاد دروه. دهد ارائه غیرمستقیم دفتار كنش

بطور خالصه میتوان دفت معانی مجازی تنها به كلمات خاصی كه مرتبط با یک جامعج دفتمانی هستند داده 
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های دفتمانی این است كه بعضی اوقات این های نقش مجاز در ایجاد دروه. از دیگر نشانه(6545، لیتلمور)د میشو

 (. 6545مجازها ممکن است توسط افراد غیرعضو آن جوامع باشتباه درک شوند )لیتلمور، 

 سیبرر را تعبیر حسن در استعاره نقش در دذشته درفتهصورت مطالعات از بعنوان هفتمین نقش مجاز، برخی

 نگرفته صورت تعبیر حسن در مجاز نقش دربارۀ ایمطالعه هیچ هنوز اما ،(4447 ،4پفاف، دیبز، و جانسون)اند كرده

 و تكلی در موارد زیادی از اغراقها مجاز با عالقج به آن اشاره میکند. رولیتلمهشتمین نقشی است كه  اغراق. است

است )همان(. كنایه و طنز نهمین نقشی است كه لیتلمور به آن اشاره میکند. جزئیت قابل مشاهده و قابل استنباط 

دهمین  ابهام(. 6545دویی استفاده میکند )لیتلمور، داهی اوقات شاعر یا دوینده از سازوكارهای مجازی برای كنایه

یماند. درواقع ( اعتقاد دارد مرجع مجاز داهی بصورت عمدی نامشخص و مبهم باقی م6545نقش است. لیتلمور )

زدهمین دیری یاو موضع ی،ایدئولوه ی،ارزیابدوینده یا شاعر از مجاز برای ایجاد ابهام در شعر و نثر استفاده میکند. 

 یک هایجنبه از برخی كردن برجسته به قادر  مجاز كه واقعیت به آن اشاره میکند. این رولیتلمنقشی است كه 

 بصورت ات است مناسبی بسیار وسیلج مجاز كه است معنی بدین است، یگرد هایجنبه كردن كمرنگ و معین پدیدۀ

  .كند بیان دیگران هایدیدداه دادن قرار تأثیر تحت برای را خود خای دیدداه دوینده ناخودآداه، یا و آداهانه

برای استفاده از مجاز به آن اشاره میکند خالقیت است. درواقع خالقیت در مجاز نهفته  رولیتلمآخرین نقشی كه    

( اعتقاد دارد 6545(. لیتلمور )6546، 6است و میتوان از این طریق معانی و مفاهیم جدیدی خلق كرد )بارسلونا

این ویژدی منحصربفرد را مجاز قادر به تغییر  كانون توجه از یک مرجع به مرجعی دیگر است. بدین طریق مجاز 

 دارد كه بتواند فرد را وادار كند تا چیزها را از زوایای دونادون ببیند. 

 

 نقش ارجاعی مستقیم

 بیشترین بسامد در میان مجازهای دارای . درواقع این نقشبرده است بهرۀ زیادی از این نقش در اشعار خود بهار

 ،تاس «هند و ایران»با عنوان  بهار دفته از یکی از معروفترین قصای( كه بردر4. مثال )است بهاراز اشعار   مستخرج

 نقش ارجاعی مستقیم مجاز را بخوبی روشن میسازد:

 دییدا بییه تییا هاشییی ز حیران   دو هر ( 4)

 
 تییا قییدمیینیید   فییرق ز عییریییان دو هییر 

 (594)دیوان اشعار بهار: ی                    

ترسیم میکند. براساس این ساختار، مصرع اول میتواند  «، مثل همYو  X» ( ساختار باال را به شکل6545ر )ولیتلم

بازنویسی شود. تعریف سنتی این ساختار این است كه  «مثل هم حیرانند شاه و ددا،»شکل  ازلحاظ معنایی به

 شود.میاعمال  Yو  Xتضاد مفهومی بین دو اصطالح را خنثی میکند و كیفیتی وجود دارد كه بطور مساوی برای 

ند. سته به عبارت دیگر، در مثال باال تعبیر سنتی از ساختار این است كه افراد ددا و شاه )ثروتمند( مثل هم حیران

ددا و »معنای واقعی آن ، این ساختار دارای تضاد قطبی ددا و شاه است ( اعتقاد دارد ادرچه ظاهرا6545ً) رولیتلم

ساختار شامل دو سر یک طیف به معنای كل طیف است. این  درک این داستدالل میکن اواست.  «مردم جشاه و هم

 (.6545ر، و)لیتلم «نگویید است آنچه الزم از چیزی بیش»رسانی پیروی میکند: عمجاز از اصل اطال نوع

 3تضادهای چنددانه، روابط متضادی هستند كه شامل بیش از دو همتای مشترک هستند. پانتر و تورنبرگ   

 «مرده و زنده»اصطالحات جفتی اصیل مانند  Yو   Xادر  دارند اعتقاد( 49، ی 6545ر، وتلملی، به نقل از 6546)

                                                      
1. Pfaff, Gibbs, and Johnson 
2. Barcelona  
3. Panther and Thornburg 
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كه در باال اشاره شد، نمیتواند  «، مثل همYو  X»ساختار  و واسط واقعی وجود ندارد جدر آنجا هیچ مرحل ،هستند

از تضادهای جفتی را در این ساختار هایی ( ادعا دارد نمونه6545ر )وحال لیتلم این نوان مجاز استفاده شود. باعب

های جفتی در نقش ر است. یک نمونه از تضادوید ادعای لیتلمؤرسی هم مرهای مورد بمیتوان مشاهده كرد. نمونه

 :آمده است «ورزش روح»از قصیدۀ  (6ارجاع مستقیم، در مثال )
 رفتند با ساز و طربوان پهلوان و همگنان   زنانجستند از جا كف مردان و زنان( زان دفته 6)

 (351)دیوان اشعار بهار: ی                  

دارد )كف زدن(  افراد حاضر( در موقعیتی كه مورد بحث قرار ج)هم «مردان و زنان»درواقع مقصود این است كه 

 .دخیل هستند
 

 سازی و تفسیریهای برجستهشقن

، جایی اردد تضاد آرایجارتباط مستقیم با  مجاز معموالً سازیه میشود. نقش برجستهئبه دو شکل ارا نقش غالباًاین 

، مثال مطلب این تشخیص(. برای 6545ر، ومتناقض باید با یک معنی واحد مرتبط شوند )لیتلم ظاهراً جكه دو كلم

 .نظر بگیرید را در «به یاد عشقی»از مثنوی  زیر

 ( درییین پییویییه دیییو دهم بییردمییییید  3)

 
 سییی ییید   دشییییت ازو روزدییار سییییییه  

 (463)دیوان اشعار بهار:  ی                 

سازی مجاز استفاده كرده است. درواقع سیاه و سفید مجازهای ( شاعر از دو واهۀ متضاد برای برجسته3در مثال )

اند. از مفهومی هستند كه از مفهوم سادۀ فیزیکی )سیاه و سفید( برای درک واهۀ انتزاعی )شر و خیر( استفاده شده

د بر سازی و تفسیری، تأكیآید كه یکی از متداولترین كاربردهای مجاز در نقش برجستهلها اینگونه برمیاین مثا

های متضاد صورت میگیرد. با وجود اطالعاتی است كه برای دوینده مهم است و این تأكید ازطریق استفاده از ایده

ها ای از مجازسیری مجاز، شاعر از مجموعهاین مجاز در نقش تفسیری شکل متفاوتتری دارد. درواقع در نقش تف

سازی ازطریق تفسیر شماری از برای نمایش دادن و درک فضای روایت استفاده میکند. در این نقش، برجسته

ز ا دماوندیج دومهایی كه مفاهیم مرتبطی دارند صورت میگیرد. یک نمونه از نقش تفسیری مجاز در قصیدۀ مجاز

 است.محمدتقی بهار آورده شده 

 زمییییینییی  فسییییردۀ ( تییو قییلییب  1)

  !زمییانییه  دلای  میینییفییجییر  شییییو 

منشیییین، سیییخن همی           دوی خییامش 

 ! بشیییینییو سییییرسیییی ییییید  ای مییادر 

 

 نییمییوده یییک چیینیید     ورم درداز  

 خییود نییهییفییتییه میی سیییینیید  آتییشوآن 

می        افسییییرده ه خوش   خنیید  مبییاش، 

 فییرزنیید سیییییییاهییبییخییت  اییین پیینیید  

 

با بنمایج غم، اضطراب و نگرانی استفاده كرده  همانطوركه از این ابیات میتوان دریافت، شاعر از چندین مورد مجاز

 تا خواننده بتواند توانایی تفسیر فضای شعر را داشته باشد.
 

 متنی و انسجامنقش ارجاع درون
 (6545متنی ایفا میکند. لیتلمور )مجاز نقش اساسی در ایجاد و حفظ  انسجام در دفتمان ازطریق ارجاع درون

طج مجازهای مجاور اسمی و ضمایر مربوط اشاره میکند و نشان میدهد كه چگونه درمورد انسجام درامری، به راب
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محمدتقی بهار درفته  شیراز( كه از قصیدۀ 5مجاز مفهومی ایجاد انسجام میکند و حذف به قرینه رخ میدهد. مثال )

 شده است، این نقش را بخوبی روشن میکند.

 ( بییر حییلییقییج انییگشییییتییرییین پییارس 5)

 شییییاداب و سییییرخ دییل  سییییبییزۀاز 

تری كییه دییید        نگشیییی دز بییه یییک ا  هر

 

 ثییمییییین   دییوهییری شییییییییراز بییود   

 ، دییه زمییردییین  دییه یییاقییوتییییین    

 یییاقییوت و زمییرد بییه هییم قییرییین     

 (195)دیوان اشعار بهار: ی                 

از  ]شیراز[(6( شیراز دوهری ثمین بر حلقج انگشترین پارس بود؛ 4دزیدۀ باال از چهار جمله تشکیل شده است: 

( هردز به یک انگشتری كه دید یاقوت و 1( داه زمردین ]است[؛ 3، ]است[زۀ شاداب و سرخ دل داه یاقوتین سب

متنی اند. داهی ارجاع درونزمرد به هم قرین؟ همانطور كه در جملج دوم مشخص است، نهاد و فعل جمله حذف شده

ختارهایی مختلف صورت میگیرد. دزیدۀ زیر و انسجام ازطریق اشاره به یک ماهیت خای با مجازهای متفاوت و سا

 بهار یک نمونه از كاربرد این ساختار است: دماوندیج اولاز قصیدۀ 

 ، درخشیییان شیییوسییی یدسیییر( ای كوه 4)

 دمیییاونیید  پیییرییییده كیییوهرنیییگای 

یر سیییی ییید   ای  فتییه در وادی    شیییی  خ

 

 افشییییان شییییو شییییراره 4وزومییانیینیید  

 مییریییخ رخ و سییییهیییییل دنییدان شییییو 

 آن یییال فییرو فشییییان خیینییدان شییییو 

 (691)دیوان اشعار بهار: ی                 

در مثال باال سه مجاز متفاوت برای ارجاع به كوه دماوند استفاده شده و این خود به نوعی باعث انسجام و پیوستگی 

های دیگر را كمرنگ های خاصی از متن را برجسته میکنند و جنبهمتن میشود. درواقع مجازها بطور ظریفی جنبه

( خاطرنشان میکند یکی از مزایای مجاز این است كه ادرچه تصور میشود یک مفهوم تنها 6545یتلمور، میکنند. )ل

، اما دو یا چند مفهوم میتوانند مفهوم واحدی را در ذهن فعال كنند در نظر درفته شده استبرای یک مفهوم دیگر 

بدان معنی است كه مجاز روشی مؤثر )واقعیتی كه در مطالعات روانشناختی مکانشناسی تأیید شده است(، این 

 برای دفتن دو چیز به قیمت یکی از آنهاست.
 

 متنینقش ارجاع برون

داهی در یک دفتمان نویسنده یا دوینده از ویژدیهای مفهوم حقیقی استفاده میکند و مجازی را شکل میدهد كه 

هایی از اینگونه وجود دارد. نمونه ازلحاظ ویژدیهای ظاهری رابطج مستقیمی بین معنای حقیقی و معنای مجازی

 متنی در ذیل ارائه شده است. ارجاعات برون

 شییو ، درخشییان  سیی یدسییر  ( ای كوه 7)

 
 افشییییان شییییو مییانیینیید وزو شییییراره  

 (691)دیوان اشعار بهار: ی                  

قلج پوشیده از برف، از آنجا كه این قصیده با مضمون كوه دماوند است، شاعر از ویژدی ظاهری این كوه، یعنی 

 متنی به معنی حقیقی داشته است.استفادۀ مجازی كرده و ارجاعی برون

افتد كه یک دونج زبانی )یعنی سبکهای مختلف دفتار، انواع متنی مجاز زمانی اتفاق مینمونج دیگر ارجاع برون

 6نبکار میرود. به دفتج كریستیانسای، دویشها، و سبکها( در كنار دونج غالب دفتمان های منطقهاستاندارد، لهجه

                                                      
 . کوهي آتشفشاني در ایتاليا.0

2. Kristiansen 
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( ویژدیهای زبانی انواع دویشهای خای زبان میتواند بعنوان مرجع مجاز در 6545، به نقل از لیتلمور، 6559)

خدمت ویژدیهای دروههای اجتماعی كه از آنها استفاده میکنند، باشد. او میگوید استدالل مجازی در این موارد 

شده به المعارف ذخیرهک محرک زبانی به یک طرحوارۀ اجتماعی كه دانش دائرۀزیربنایی است برای جهش از ی

های عقیدتی و ویژدیهای روانشناختی مرتبط با دروه موردنظر را فعال میکند. این معنای دسترده، ازجمله جنبه

دردیر در فرایند آواهای فردی باشند. در این صورت، هر دو دونج زبانی محركهای زبانی میتوانند در حد واج

 ( بردزیده از اشعار محلی بهار این نقش را شفافتر نشان میدهد:9معناسازی بخشی از رابطج مجازی هستند. مثال )

 دسیییت كشییییدمدیدم ز عمر  روی تو( 9)

مروز          برو كییه مو ا  ای بچییه آهوی چین 

 ابرو و چشیییمای تو چار آس و تو شیییاهی  

 

 چشییم مو كاش كور مرفت كه تور نمدیدم 

 نرسییییییدم   ، بهییت ردت دویییدمهرچییه  

 دسییییت خلی چییار آس جورتییه دیییدم    

 (4494)دیوان اشعار بهار: ی                 

 

 نقش كنش غیرمستقیم
 نیست آنها معنای و فرم بین تصادفی روابط معنای به صرفاً دفتار غیرمستقیم ( اعتقاد دارد كنش6545لیتلمور )

 از اینمج بر روی تمركز بنابراین. میشوند ایجاد مجاز اصول بواسطج روابط بین فرم و معنی از بسیاری همچنین و

یدۀ مثال زیر از قص. دهد ارائه غیرمستقیم دفتار سازوكار كنش برای دقیقتر توضیحی را فراهم میکند تا امکان

 بهار انتخاب شده و بخوبی نقش كنش غیرمستقیم را روشن میکند.« جغد جنگ»معروف 

هد راسیییتی و    ( 4) جاسیییت ع  مردمی؟ ك

 كییجییاسییییت دور یییاری و بییرابییری؟   

 

 فییروغ عشییییق و تییابییش ضیییییییای او   

 حیییییات جییاودانییی و صیییییفییای او   

 (453)دیوان اشعار بهار: ی                 

در مصرع اول و سوم از شاهد باال، فرم و معنی جمله متفاوتند؛ همانطور كه در مجاز، معنای حقیقی و معنای 

نقش مجاز را ایفا میکنند و معنی آنها نقش معنی حقیقی را ایفا میکند. مجازی متفاوتند. درواقع فرم جمالت 

 های زیادی از این ساختار )فرم: سؤال، معنی: خبر( در قصاید شاعر قابل مشاهده است.نمونه

 انبعنو. نمونج دیگری از نقش كنش غیرمستقیم مجاز در استفاده از جمالت سؤالی مؤدبانه قابل مشاهده است

 را در ممکن است» ازجمله درخواستهایی دهد نشان تا میکند استفاده آوریجمع معیارهای ازر وملیتل مثال،

. شوند بندیهطبق ساختار بعنوان میتوانند بنابراین و نیست بینیپیش قابل آنها معنی و شکل اجزای از «ببندید؟

 او گر،دی عبارت به. نقش مجازی دارند حدودی تا آنها آنها، بینیپیشغیر قابل  ماهیت علیرغم میکند استدالل او

 م،غیرمستقی درخواست یک در. دارند یکسان شکل دو هر و دارد وجود رابطه كاركرد دو این بین میکند پیشنهاد

نش ی كالزم به ذكر است بهار از ساختارها .میکند نرم را درخواست و میکند عمل زمینهپس در كنندهسؤال عنصر

 بیان مؤدبانج معانی استفاده نکرده است.غیرمستقیم برای 

 

 های گفتمانیسازی و ایجاد گروهرابطهنقش 
نقشهای دونادون و متفاوت مجاز كه تاكنون توضیح داده شدند، همه متکی به درجات مختلف وجود دانش مشترک 

 ر توسعه و نگهداریبین دوینده و شنونده )نویسنده و خواننده( است، و این خاصیت مجاز است كه نقش خود را د

پوشانی خای جامعه استفاده میکنند كه با دروه دفتمان ایفا میکند. دروه دفتمان و جوامع عملی از هانرهای هم



 74-45 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 99

وجود دارد های متفاوتی های واههدر دامنهاهداف ارتباطی كلی آنها مشخص میشود. هم وشانی با این هانرها، اغلب 

بطور خالصه میتوان دفت معانی مجازی تنها به  .های مشخص هستندكه هریک دارای حالتهای مختلف و نقش

 . (6545ر، و)لیتلمكلمات خاصی كه مرتبط با یک جامعج دفتمانی هستند داده میشود 

های دفتمانی این است كه بعضی اوقات این مجازها ممکن است توسط های نقش مجاز در ایجاد دروهاز دیگر نشانه

هایی، ادرچه محدود، از این نقش مجاز در (. نمونه6545به اشتباه درک شوند )لیتلمور، افراد غیرعضو آن جوامع 

 ای در منقبت سیدالشهدا انتخاب شده است:قصاید بهار مشاهده شد. مثالهای ذیل از قصیده

 ، آریازویسییتپیغمبر  و پیغمبرو ز ( ا45)

فدای پسیییری          به  جدم  مادر و   پدر و 

 سیییوم ، قطب سیییبط دوم، خامس آل عبا  

 نرو از اهللفییانی فی  دشییییت در بزم ازل  

گذشییییت در ره دین ز   پسیییرو ز  برادر ب
 آبش داد خون حسییینكشییت دین تشیینه بدو، 

 مییاه عییارض و كلف شیییمس چهرۀ جلکیی

 اسییت شییه جوالن میدانگه دردون جپهن

 ، یکی در سییینهدو دل اسییت او را در رزم
 او جهانسییت و، زمین اسییت عقابش و آن رمح 

 

 تستایشگر اوس    جبریلسبب نیست كه   بی 

 كاین جهان چاكر جد و پدر و مادر اوسییت

 اوسییت اختر نه ۀآن سیی هری كه فلک بند

 تا ابد سییرخ ز صییهبای فنا سییاغر اوسییت  

 اوسیییت اكبرعباس و علی ، شیییاهد واقعه   
 اوسییت چشییم ترو دو  لب عطشییاناین حدیث 

نمییا     لی دور غبییار در اوسییییت  ی از  ی ز 

 اشیییقر اوسیییتوین مه نو اثر نعل سیییم   

 ، پوشیییده دل دیگر اوسییت وز بر جوشیین

ست و    شهاب  فلک اخضر اوست  عمامه چون 

 (444)دیوان اشعار بهار: ی                 

ای از مجازها استفاده كرده كه مربوط به یک جامعج همانطور كه در مثال باال مشخص است، شاعر از مجموعه

به درک معنی مجازها نخواهند بود. درواقع در مثال باال اغلب  دفتمانی خای است و افراد خارج از جامعه قادر

 و سازیمجاز در نقش رابطه كرد ادعا مجازها مربوط به جامعج مسلمانان و یا حتی شیعیان است. درواقع میتوان

 ترکمش فیزیکی فضای یک در مستقر اشخای و مردم مخاطب كه مواقعی در ویژه بطور دفتمانی هایدروه ایجاد

 (.6545است )لیتلمور،  شایع باشد، ارتباط در

 

 حسن تعبیرنقش 

 هنوز اما ،(4447 ، همکاران و پفاف) اندكرده بررسی را تعبیر حسن در استعاره نقش در دذشته مطالعات از برخی

 صلیا دلیل اینکه به توجه با مسئله این. است نگرفته صورت تعبیر حسن در مجاز نقش دربارۀ ایمطالعه هیچ

 دهتهدیدكنن یا آورخجالت است ممکن كه است مباحثی درمورد غیرمستقیم روش ایجاد تعبیر، حسن از استفاده

ای از نمونه(. 6545ر، و)لیتلم است غیرمستقیم بیان برای مسیر بهترین مجاز و دارد تعجب جای حدودی تا باشد،

 محمدتقی بهار است وجود دارد: كارنامج زنداننقش مجاز بعنوان حسن تعبیر در بیت زیر كه بردرفته از مثنوی 

 توان شییسییتن دسییت از جان همی( 44)

 
تن           توان شیییسیییی ی م ن  وز صییییفییاهییان 

 (745)دیوان اشعار بهار: ی                  

دارد. پس این عبارت در معنای مجاز « مردن»اشارۀ غیرمستقیم به « دست از جان شستن»در مثال باال عبارت 

بکار بسته شده است. الزم به ذكر است كه مجاز در نقش حسن تعبیر همیشه مانند نمونج باال صریح و قابل درک 
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تعبیر بکار میرفته است، در طول زمان معنی نیست. درواقع در واهه یا عبارتی كه در دذشته بعنوان مجاز و حسن 

 مجازی به معنای حقیقی تبدیل شده است.

 اغراق
مثالهای زیادی در اشعار بهار وجود دارد كه دربردارندۀ مجاز با نقش اغراق است. در زیر یک نمونه از اغراقهای بهار 

 كه معنای مجازی دارد مشاهده میشود:
 رفتند  همه داران دعوی چه كنی؟ داعیه  ( 46)

 
 رفتند همهشو بار سفر بند كه یاران  

 (4537)دیوان اشعار بهار: ی               

نیست، « داران و یارانهمج داعیه»است. با این حال معنی حقیقی كلمه « داران و یارانداعیه»، «همه»منظور از واهۀ 

ای دیگر از مجاز در نقش اغراق كه براساس نمونه«. اوضاع بسیار نامطلوب است»بلکه مقصود شاعر این است كه 

 است در زیر ارائه شده است: (6545)ر ولیتلمسازوكار 
 عاقبت سیییالب چشییم تر مرا  كند از جا( 43)

 
 همتی یاران! كه بگذشته است آب از سر مرا 

 (153)دیوان اشعار بهار: ی                  

قابل استنباط است. بدیهی است كه اشک چشم هردز نمیتواند به « حركت بخشیدن»در این نمونه، مجاز به عالقج 

استفاده كرده تا « جا كندن از»وادارد. با وجود این، شاعر از تركیب « حركت»سیالب تبدیل شده و شخص را به 

 شدت غم و اندوه و دریج خود را ازطریق اغراق به خواننده القا كند.

 

 نقش كنایه

 است. این بدین معنی« دشمن بجای دوست»دویی ازطریق مجاز، استفادۀ برای كنایهیکی از مهمترین سازوكارها 

است كه شاعر بصورت كنایی و بدون اعالم مستقیم، نارضایتی و اختالف خود با مخاطب را اعالم میکند. موارد 

 بهار قابل مشاهده است: كارنامج زندانمشابهی از این نقش مجاز در منظومج 

 الشییییه مرد را، یییاریبییا افییت ( ییی41)

 دسییییت بییدار ای رفیییییقزییین حییرام 

 

 دییفییت زنییهییار! مییرد و مییرداری      

 بییار حییاللییت  جتییا دهیید خییوشیییی  

 (749)دیوان اشعار بهار: ی                 

ای از شعری است كه در آن مسلمانی به شخصی میرسد كه مشغول رابطج جنسی با الشج حیوانی مثال باال دزیده

كار منع میکند. براساس آنچه در بیتهای پیشین این شعر آمده، این دو شخص شناخت بوده است و او را از این 

« رفیق»اند و بصورت تصادفی یکدیگر را مالقات میکنند. پس میتوان ادعا نمود كه واهۀ قبلی درمورد یکدیگر نداشته

ده آمیز بکار بسته شعنهدر مصرع سوم در معنی حقیقی خود بکار نرفته است. درواقع این واهه بصورت كنایی و ط

 محمدتقی بهار در زیر ارائه شده است:« امان از من و تو»بند است. یک نمونج دیگر از نقش كنایی مجاز در ترجیع
 ( چشییم او به نشییده دشییت خراب ابرویش45)

 
نقییاش     گیم   خوب  تو   زرن  امییان از من و 

 (455)دیوان اشعار بهار: ی                  

 كارنابلد و»این بیت در معنای مجاز بکار برده شده است، در حالیکه معنی حقیقی آن میتواند در « زرنگ»واهۀ 

ید، آدر نقش كنایی بکار بسته شده است. همانطور كه از بیت برمی« زرنگ»باشد. درواقع در این مثال واهۀ « نادان

 اند(.یش كنند، ابرو را نیز خراب كردهاند چشم را نقاشی یا آراهیچ نشانی از زرنگی دیده نمیشود )تصمیم داشته
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 نقش ابهام
( اعتقاد دارد مرجع مجاز داهی بصورت عمدی نامشخص و مبهم باقی میماند. درواقع دوینده یا 6545لیتلمور ) 

شاعر از مجاز برای ایجاد ابهام در شعر و نثر استفاده میکند. با وجود این هدف از ایجاد ابهام میتواند متفاوت باشد. 

اشیاء بیشتر استفاده میکند. مثال زیر بردرفته از غزلی از بهار  داهی دوینده از ابهام برای تعمیم مرجع به افراد یا

 این كاربرد از نقش ابهامی مجاز را بخوبی بتصویر میکشد:

 جاسیییتجای غزل دفتن بهار همین( 44)

 
 دمییاغ نییدارد مسیییکین ملییکحیف كییه  

 (4534)دیوان اشعار بهار: ی                 

. بطور دقیق مشخص نیست« ملک مسکین»یات بهار است، مرجع عبارت در این بیت كه بیت پایانی یکی از غزل

طور استنباط درواقع معنای حقیقی این عبارت هم میتواند خود شاعر، و هم مردم ایران و عوام باشد. میتوان این

 كرد كه هدف شاعر از این ساختار نوعی دوپهلودویی عمدی برای نشان دادن حال و روز مردم ایران است.

هدف از ایجاد ابهام در زبان میتواند ارجاع به چند مفهوم متفاوت ولی مرتبط باشد. درواقع دلیل ارجاع به چند داه 

مفهوم این است كه مجاز میتواند هریک از مرجعهای ممکن را پوشش دهد. نمونج زیر، بردرفته از مستزادی با 

 نتر میسازد:در پاسخ به صادق سرمد، این نکته را روش« مناظرۀ ادبی»عنوان 

 ، چه صحیح وچه غلطبود مجری  نمط این رسم و مشروطیتتا به ( 47)

 لیک در ایران فقط

 سبکهایی تازه آوردیم ما  نو شد فکرها مشروطهپس  از

 شد جراید پرصدا

 (993)دیوان اشعار بهار: ی 

ل دورۀ مشروطیت، رهبران در این شاهد مرجعهای متفاوتی برای واهۀ مشروطیت قابل استنباط است. بعنوان مثا

مشروطه، و نهضت مشروطیت میتوانند سه مورد از مرجعهای واهۀ مشروطیت باشند. بنظر میرسد دلیل استفاده از  

ابهام در واهۀ مشروطیت این باشد كه تمام مرجعهای ممکن را میتواند در بربگیرد، بدون اینکه مقصود و مفهوم 

ند بیت قبل میتوان مرجعهای متفاوتی را برای واهۀ مشروطه متصور شد. این شعر تغییر كند. در بیت دوم نیز، مان

مرجعها میتوانند نهضت مشروطه، دورۀ مشروطه، یا تفکر مشروطه باشند. اما از آنجا كه عدم اشاره به مرجع دقیق 

از  كند، شاعرمجاز تفاوت خاصی در معنی شعر ایجاد نمیکند،  و حتی میتواند منظور كلی شاعر را بهتر منتقل 

 ابهام استفاده كرده است.

( همچنین نوع دیگری از ابهام را كه بیشتر درمورد عناوین اخبار و متون سیاسی كاربرد دارد معرفی 6545لیتلمور )

افزاید داهی ابهام با هدف جذب مخاطب و واداشتن او به خواندن خبر استفاده میشود. بررسی اشعار میکند. او می

این نوع ابهام محدود به اخبار سیاسی نمیشود؛ درواقع بهار از این نوع ابهام در عناوین اشعار خود  بهار نشان داد

( است كه 4411)دیوان اشعار بهار: ی « معاندین از یکی به»بهره برده است. بعنوان مثال عنوان یکی از قصاید 

ر میتوان مرجع عنوان )احمد مرجع و معنی حقیقی عنوان نامشخص است و تنها ازطریق خواندن سطور شع

( بیان داشته، هدف از این عنوان مبهم، جلب توجه 6545كسروی( را دریافت. بدیهی است همانطور كه لیتلمور )

 مخاطب است.

 نقش ارزیابی، ایدئولوژی، و موضعگیری

ر های دیگجنبههای یک پدیدۀ معین و كمرنگ كردن این واقعیت كه مجاز قادر به برجسته كردن برخی از جنبه
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است، بدین معنی است كه مجاز وسیلج بسیار مناسبی است تا بصورت آداهانه و یا ناخودآداه، دوینده دیدداه خای 

های وجوی برخی از نمونههای دیگران بیان كند. با بررسی و جستخود را برای تحت تأثیر قرار دادن دیدداه

ن از مجاز برای القای ایدئولوهیک و ارزشگذاری استفاده كرد. یک مستخرج مجاز از اشعار، مشاهده میشود كه میتوا

در قصاید بهار است. اینگونه بنظر میرسد كه در اغلب مواردی كه بهار از این « دنیا»نمونج بارز آن استفاده از واهۀ 

 دنیا در اشعار بهارهایی از كاربرد واهۀ واهه استفاده كرده، میتوان نوعی نگرش و برداشت منفی از آن داشت. نمونه

 در زیر آمده است:

 فروشاو را كجا رسد كه كند عیب می طلب كند دنیا( زاهد كه دین فروشد و 49)

 (4515)دیوان اشعار بهار: ی 

 وین رسم ناستودۀ نازیبا دنیا ( فریاد از این جهان و از این44)

 (644)همان: ی 

 دنیی دون دنیاییاز این  واالتر دفت ( دفتمش هزل فرو نه سخن جد فرمای65)

 (137)همان: ی 
 

 ، هنرت نامتناهیا متناهیدنی ( عالم متغیر، صفتت نامتغیر64)

 (515)همان: ی 

 این جهان نقش برآبست ای مشارالسلطنه سرابست ای مشارالسلطنه دنیا( نعمت 66)

 (617)همان: ی 

ثروت، و هر آنچه در دنیاست میباشد. بررسی واهۀ دنیا  آید، واهۀ دنیا مجاز از مال،همانطوركه از ابیات فوق برمی 

بار استفاده شده است. نقش ارزیابی، ایدئولوهی، و  65در میان قصاید بهار نشان میدهد این واهه در مجموع 

مورد از كاربردهای این واهه، نوعی معنای مفهومی  41دیرانج این واهه زمانی مشخص میشود كه بدانیم در موضع

، «دون»های منفی این واهه را با توجه به كلمات مجاور آن برداشت میشود. سه نمونه از بارزترین كاربرد منفی از

 در این شواهد میتوان تشخیص داد.« سراب»، و «نازیبا»، «متغیر»، «متناهی»

ات منفی احساس داهی از مجاز میتوان برای ایجاد یک دروه جدید استفاده كرد تا نویسنده بتواند با برانگیختن    

(. نمونج این 6545دذاری كند )لیتلمور، به آن و ایجاد ارتباط بین دروه جدید و مفهوم هدف، آن را ارزشنسبت 

 قابل مشاهده است:« ای؟چگونه»ای با عنوان سازوكار در واهۀ فاشیست و نازی در بیت زیر از قصیده

 ، جهان درفت( ای عاشق حکومت ملی 63)

 
 ای؟آلمان چگونه نازی روم و فاشییییسیییت 

 (536)همان: ی                              

های فاشیست و نازی در معنای مجازی برای حکومت و ایدئولوهی فاشیست روم و نازی آلمان بدیهی است كه واهه

آلمان  نازیبکار برده شده است. درواقع اصطالح نازی بصورت متناوب برای اشاره به كل مؤسسات سیاسی و نظامی 

استفاده میشود. به همین ترتیب، اصطالح فاشیسم بصورت متناوب برای اشاره به استقرار سیاسی ایتالیا و ارتش 

ین انگیز كه از ترور استفاده میکنند، ارتباط ببندی این موارد با ایدئولوهیهای نفرتآن استفاده میشود. شاعر با دروه

 را نشان میدهد.اوضاع وقت كشور و فاشیسم و كمونیسم 
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  نقش خالقیت

(. درواقع خالقیت 6545در موارد زیادی، از مجاز بعنوان ابزاری برای نشان دادن خالقیت استفاده میشود )لیتلمور، 

(. بیش از هرچیز 6546در مجاز نهفته است و میتوان از این طریق معانی و مفاهیم جدیدی خلق كرد )بارسلونا، 

( اعتقاد دارد این بدان خاطر است 6545برای ایجاد طنز در دفتمان استفاده كرد. لیتلمور )دیگری از مجاز میتوان 

كه مجاز قادر به تغییر  كانون توجه از یک مرجع به مرجعی دیگر است. بدین طریق، مجاز این ویژدی منحصربفرد 

رواقع مجاز زمانی میتواند خالقیت را بهبود را دارد كه بتواند فرد را وادار كند تا چیزها را از زوایای دونادون ببیند. د

بخشد كه معنی حقیقی و معنی مجازی بدرستی قابل تفکیک نباشند و یا اینکه تنها در آخرین لحظه قابل تفکیک 

باشند. با توجه به تخلص شاعر، یعنی بهار، مثالهای زیادی از كاربرد خالقانج مجاز در آثار او قابل مشاهده است. به 

 از این خالقیت كه در قالب ایهام بکار بسته شده است توجه كنید:ای نمونه
 مغزی دی( ز سییردطبعی بهمن ز خشییک 61)

 
هان بر سیییر         كه ج ها  هار چه رنج  آورد ب

 (634)دیوان اشعار بهار: ی                 

همانطوركه اشاره شد، معنی حقیقی و معنی مجازی واهۀ بهار در بیت باال بدرستی قابل تفکیک نیست. درواقع این 

واهه بعنوان مجاز میتواند هم بر شخص شاعر و هم فصل بهار داللت داشته باشد. میتوان اینطور استنباط كرد كه 

 های دیگری نیز میتوانندبر ایهام، آرایهزوده است. عالوه استعمال همزمان ایهام و مجاز نوعی خالقیت به بیت باال اف

در ایجاد خالقیت ازطریق مجاز كمک كنند. تلفیق مجاز و جناس و یا تلفیق مجاز و مراعات نظیر از دیگر 

سازوكارهایی است كه میتواند به ایجاد خالقیت كمک كند. در نمودار ذیل دوازده نقش شناختی مجاز در اشعار 

 ن داده شده است.بهار نشا

 

 
 

 گیرینتیجه
الشعرا بهار با استفاده از دیدداه شناختی، و بطور در این مقاله به بررسی نقشهای مجاز در مجموعه اشعار ملک

پرداخته شد. تحقیق حاضر در پی پاسخ به این ( 6545ر )ولیتلمخای، در چارچوب معناشناسی شناختی و نظریج 

بکار رفته است و از این میان  در مجموعه اشعار بهار مجاز نقشهای شناختی، كدامسؤال بود كه در چارچوب 

 از اشعار بهار تمامی دوازده نقش مجاز كه مستخرج شواهد بسامد كدامند و چرا. براساسنقشهای پربسامد و كم

 است اسان شناختیزبانشن دفتج بر تأییدی موضوع، شد، در اشعار او وجود دارد. این ذكر تحقیق حاضر مقدمج در
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 مختلفی میزان به خود، اشعار مجموعج در الشعرا بهارملک .است ساری و جاری زبان سراسر در مجاز معتقدند كه

 در نقشها انواع از هریک كاربرد میزان مختصر به  بطور ادامه است. در برده بهره مجاز دوازده نقش از هریک از

 میشود: اشاره بهار اشعار

متنی و (؛ ارجاع درون%4/45مورد، 455) سازی و تفسیری(؛ برجسته%4/37مورد، 379ارجاعی مستقیم ) نقش

(؛ %3/9مورد،  94(؛ كنش دفت غیرمستقیم )%4/1، مورد 19متنی )(؛ ارجاع برون%1/1، مورد 15انسجام )

(؛ %4/1، مورد 55(؛ اغراق )%9/4، مورد 44(؛ حسن تعبیر )%6/4، مورد 46های دفتمانی )سازی و ایجاد  دروهرابطه

 51(؛ خالقیت )%9، مورد93دیری )(؛ ارزیابی، ایدئولوهی، و موضع%5، مورد 56(؛ ابهام )%6/1، مورد 11كنایه )

 (.%6/5، مورد

كاربرد  میزان بیشترین درصد، 4/37با میزان كاربرد ارجاعی مستقیم  نقش كه است این از حاكی پژوهش هاییافته

 كمترین دارای درصد، 6/4با میزان كاربرد  های دفتمانیسازی و ایجاد دروهرابطهدر اشعار بهار را داراست و نقش 

مت موضوع پیام، نقش ارجاعی آن را پررنگ سدیری زبان بجهتكاربرد در این اشعار میباشد. از آنجا كه  میزان

ال مفاهیم و مقاصد موردنظر خود است، نقش ارجاعی مستقیم مند و در پی انتقو بهار نیز شاعری دغدغه ندکمی

در صدر نقشهای مجازهای موجود در زبان شعری اوست. دومین نقش پركاربرد مجاز در اشعار بهار، نقش 

سازی و تفسیری است كه با استفاده از مفاهیم متضاد یا متناسب ایجاد میشود. این امر نشان میدهد هر برجسته

 توجه كنید(. 1و افقی در اشعار بهار پررنگ است )به مثال شمارۀ  دو محور عمودی

در اشعار بهار، از بسامد كمابیش خوبی برخوردار است. بیشتر  دیریارزیابی، ایدئولوهی، و موضعهمچنین نقش 

ه بهار ك پرستی، و داه مذهبی است. درواقع از آنجاییموارد ایدئولوهیک و ارزشگذاریها مربوط به امور سیاسی، وطن

از دوران جوانی به نگارش مقاالت سیاسی در روزنامج ملی مشغول بود، به معترضین به حکومت پیوست، و به زندان 

رفت، تمایلش به استفاده از مجاز در نقش ایدئولوهیک میتواند قابل درک باشد. اما آنچه مستقیماً استفاده از مجاز 

 زبانی و فرایندی شناختی میکند دو نکته است: نکتج اول اینکه مجاز برای بیان ایدئولوهی و ارزشگذاری را توجیه

 ارتباط نحوی به دو این البته كه میشود استفاده دیگر چیزی به اطالق متفاوت برای چیز یک از آن در كه است

نکتج دوم اینکه زنددی سیاسی بهار مقارن با استبداد سیاسی پهلوی بود و این انتقاد غیرمستقیم  .دارند باهم نزدیکی

 از حکومت را ملزم میکرد. بنابراین استفادۀ بیشتر از مجاز برای بیان غیرمستقیم انتقادات معقول بنظر میرسد.

 اشعار بهار است. بر این اساس میتوان است كه كمترین نقش مجاز در« های دفتمانیدروه»نکتج دیگر درمورد نقش 

ای از مخاطب هستند كه محدود به جامعه یا دروه خاصی نمیشود دفت بسیاری از اشعار بهار دارای سطح دسترده

 های سیاسی و اجتماعی این شاعر آزاده باشد.و این نیز میتواند ناشی از دغدغه

 

 مشاركت نویسندگان
 استخراج آزاد اسالمی واحد بوشهردانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهمطال این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی سركار خانم دكتر زهرا باباساالری. است شده

 نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به حسین محمدصادقیآقای . اندبوده

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سركار خانم دكتر نغمه حسینیو سركار خانم دكتر مریم پرهیزكاری . اند داشته

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش
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 قدردانی و تشکر
آزاد اسالمی واحد دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .ندنمای اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت وبوشهر 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر

REFERENSE 
Bahar, Mohammad Taqi. (2008). Poetry Divan, Tehran: Negah. 
Barcelona, A. (2012). Metonymy-guided inferences in creative thinking (humor, theology 

and art). Paper presented at the 9th Conference of the International Association 
Researching and pplying Metaphor. Lancaster, United Kingdom. 

Hasandokht Firooz, Sima. And Gulfam, Arsalan. (2009). A Study of the Metaphor of Time 
from a Cognitive Perspective in Forough Farrokhzad's Poems, Literary Criticism 
Quarterly, No. 7, pp. 121-136. 

Kazeruni Mojarad, Zahra. (2017). Permissible Cognitive Study in Rahi Moayeri's Poems, 
Master Thesis, Payame Noor University of Bushehr, p.18. 

Kovecses, Zoltán (2010). Metaphor: A Practical Introduction. 2nd ed, New York: Oxford 

University Press. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press.  
Littlemore, J. (2015). Metonymy: Hidden Shortcuts in Language, Thought & Communication. 

Cambridge: Cambridge university press. 
Panther, K. U., & Rudden, G. (2012). Antonymy in language structure and use. In M. Brdar, 

Raffaelli and M. Žic Fuchs (eds.) Cognitive Linguistics between Universality and 
Variation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp 161-188. 

Pfaff, K., Gibbs, R., & Johnson, M. (1997). Metaphor in using and understanding euphemism 
and dysphemism. Applied Psycholinguistics, 18 (1), pp 59–83. 

Poorabrahim, Shirin. (2019). Critical Cognitive Analysis Permitted in Electoral Headlines of 
Iranian Newspapers, Journal of Linguistic Research, 11 (2), Ordinal Issue 21, pp. 96-
81. 

Shamisa, Sirus. (2009). Bayan, Tehran: Ferdows, p.44. 
 فهرست منابع

 جفصلنام(. 4399بررسی استعارۀ زمان از دیدداه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد، حسندخت فیروز، سیما. و دلفام، ارسالن. )

 .434-464، صص 7شمارۀ ، نقد ادبی

 .پیام نور بوشهرنامج كارشناسی ارشد، دانشگاه (. پایان4344زهرا. ) ازرونی مجرد،ك بررسی شناختی مجاز در اشعار رهی معیری،

 فردوس.: تهران(. 4399. )سیروس شمیسا، بیان،

(. نشریج پژوهشهای 4349ایران، پورابراهیم، شیرین. ) هایروزنامه انتخاباتی سرخطهای در مجاز شناختی انتقادی تحلیل

 .94-44، صص 64، شماره ترتیبی 44( 6زبانشناسی، )

https://www.magiran.com/magazine/5840
https://www.magiran.com/magazine/5840


53/ الشعرای بهارشناسی مجاز در اشعار ملک -تحلیل انتقادی

(. تهران: نگاه.4397دیوان اشعار، بهار، محمدتقی. )

Barcelona, A. (2012). Metonymy-guided inferences in creative thinking (humor, theology 
and art). Paper presented at the 9th Conference of the International Association
Researching and pplying Metaphor. Lancaster, United Kingdom.

Kovecses, Zoltán (2010). Metaphor: A Practical Introduction. 2nd ed, New York: Oxford 

University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press.  
Littlemore, J. (2015). Metonymy: Hidden Shortcuts in Language, Thought & Communication. 

Cambridge: Cambridge university press. 
Panther, K. U., & Rudden, G. (2012). Antonymy in language structure and use. In M. Brdar, 

Raffaelli and M. Žic Fuchs (eds.) Cognitive Linguistics between Universality and 
Variation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp 161-188. 

Pfaff, K., Gibbs, R., & Johnson, M. (1997). Metaphor in using and understanding euphemism 
and dysphemism. Applied Psycholinguistics, 18 (1), pp 59–83. 

معرفی نویسندگان
واحد بوشهر، دانشکده آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.، همگانیزبانشناسی دانشجوی دكتری : حسین محمدصادقی

(Email: hossain.sdgh1362@gmail.com) 

دروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، ایران. استادیار زهرا باباساالری:

(Email: babasalari.z@gmail.com نویسنده مسئول:   )

واحد بوشهر، دانشکده آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.زبان و ادبیات فارسی، دروه  یارستادا: مریم پرهیزكاری

(Email: Mprhzk@gmail.com)

و زبانهای باستانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.زبانشناسی دروه  استادیار: نغمه حسینی

(Email: n_hosseini1360@yahoo.com) 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers.

Introducing the authors 
Hossein Mohammad Sadeghi: PhD Student in General Linguistics, Bushehr Branch, Islamic Azad 
College, Bushehr, Iran.
(Email: hossain.sdgh1362@gmail.com) 
Zahra Babasalari: Assistant Professor, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame 
Noor University, Iran.
(Email: babasalari.z@gmail.com : Responsible author  )
Maryam Parhizkari: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr 
Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
(Email: Mprhzk@gmail.com)
Naghmeh Hosseini: Assistant Professor, Department of Linguistics and Ancient Languages, Bushehr 
Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
(Email: n_hosseini1360@yahoo.com) 

mailto:hossain.sdgh1362@gmail.com
mailto:babasalari.z@gmail.com
mailto:hossain.sdgh1362@gmail.com
mailto:babasalari.z@gmail.com

