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  چكيده
گيري اين فرايند دخيل هستند؛ استعاره يكي  فرايند توليد معناست و عناصر مختلفي در شكل ةعرص هر گفتماني،

اهي تازه به نقش معناشناختي، نگـ  ها است. اين مقاله با رويكرد نشانه از عناصر معناساز در انواع گفتمان
هاي نيما يوشيج دارد.  پادگفتماني استعاره در فرايند توليد معنا و چگونگي برقراري ارتباط در گفتمان نامه

سازي  در جهت برجسته ،پرداز عنوان يك شگرد از جانب گفته كارگيري استعاره به منظور از نقش پادگفتماني، به
گذاشتن  خورده، سرپوش خاطب، حمايت از گفته، ترميم روابط زخمبخشي از گفته، تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر م

بر عواطف و احساسات، القاي حسي خاص به مخاطب و ... در گفتمان است. اين پژوهش بر آن است تا نقش 
هاي پادگفتماني استعاره را در  بخشي به گفتمان نشان دهد و نقش گيري معنا و انسجام استعاره را در شكل

هاي نيما  ترين كاركردهاي ارتباطي استعاره را در نامه مهم ،رو اين ازي گفتمان بررسي كند. ازترميم و بازس
  است. كردهتحليل  و و تجزيه بندي دسته

 
  .هاي نيما يوشيج زباني، فرايند ارتباطي، نامه ة: گفتمان، پادگفتمان، استعارها كليدواژه

  
  . مقدمه و بيان مسئله1

كوشد، با استفاده از  پرداز مي ي مهم برقراري ارتباط است كه در آن گفتهها نگاري يكي از راه نامه
كارگيري راهبردهاي مختلف، در فرايندي معناساز، ارتباطي عميق و  شگردها و ترفندهاي زباني و به

تأثيرگذار با مخاطب خود ايجاد كند. يكي از اين شگردها، استفاده از زبان استعاري است؛ منظور از 
كند  بودگي خود عبور  رتباطي استعارة زباني اين است كه استعاره، طي فرايندي، از استعارهكاركرد ا
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هاي معنايي جديدي را  تواند توانش شود كه مي ظاهر  1و با فراتر رفتن از خود، در نقشي پادگفتماني
هاي  ي نشانهشده و عاد پرداز با كاربرد استعاره، از معناي تثبيت در خود بپروراند. درحقيقت، گفته

كند و در موقعيتي خطرساز و حساس، موفق به توليد معنايي جديد و تأثيرگذار  زبان عبور مي
كند؛  ديگر، شاعر با كار روي مادة مقاوم زبان، معناهاي افزوده را به زبان تحميل مي بيانِ شود؛ به مي

نايي، گرامري، نحوي و غيره يعني افزودگي معنايي با گذشتن از هنجارهاي زباني مانند هنجارهاي مع
ديگر، شاعر خود را در  عبارت توان نوعي خطر با زبان دانست؛ به منظر، استعاره را مي اين آيد. از برمي

) و در يك ريسك زباني، درصدد خلق 133: 1392معين،  دهد (بابك معرض خطر در زبان قرار مي
  آيد. معاني تازه و بديع در سطح گفتمان برمي

ها،  هاي موضوعي گوناگون در انواع گفتمان به حيطه توجه در كاربرد استعارة زباني با پرداز گفته
هاي  سازي بخشي از گفته، تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب، ابراز واكنش اهداف خاصي را مانند برجسته

خاصي همچون تهديد، ترغيب، تأييد، تشويق، تنبيه، تأكيد، تأسف و حسرت به او، باالبردن دقت و 
سازي عواطف و احساسات، ترميم روابط  سرعت مخاطب در پردازش گفته و فهم آن، مفهوم

كند. عنصر استعاره در هريك از اين موارد يادشده، نقش پادگفتماني را  خورده و ...  دنبال مي زخم
 نوعي آن را تضمين و يا حمايت دهد و به الشعاع خود قرارمي كند كه گفتمان اصلي را تحت ايفا مي

  كند.  مي
در اين نوشتار با رويكردي تازه به نقش پادگفتماني استعاره و با استفاده از شيوة 

ترين كاركردهاي استعاره در تعامالت بينافردي، پرداخته  تحليلي، به بررسي برخي از مهمـ  توصيفي
  هاي زير است: شود. هدف اين مقاله پاسخ به پرسش مي

  ان و فرايند توليد و دريافت معنا چيست؟ گيري گفتم . نقش استعاره در شكل1
  . چگونه استعاره قادر است، گفتمان را به پادگفتمان تبديل كند؟2
  كند؟ اي را ايفا مي اي و نقش فشاره . در يك گفتمان، استعاره چگونه نقش گستره3
  

  . پيشينة پژوهش2
است، يا مبتني به طرز  تهگرف هايي كه از گذشته تا كنون دربارة استعاره صورت مطالعات و پژوهش

هاي ادبي است كه مربوط به  عنوان عنصري از عناصر دخيل در آفرينش تلقي پيشينيان از آن، به
هايي اختصاص دارد  شود و يا به شرح، تفسير و تحليل هاي شاعرانه مي حوزة بالغت و تصويرسازي

تي و مفهومي آن انجام پذيرفته هاي شناخ بر ديدگاه شناسان، مبتني كه ازسوي كاربردشناسان و زبان
  است.

ها و  شناسي شناختي، موضوع بسياري از كتاب امروزه بررسي جايگاه استعاره با رويكرد زبان
 

1 proenonciation  
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هايي كه  استعاره توان به كتاب ها مي ترين كتاب مقاالت اخير در خارج و داخل ايران شده است كه از مهم
اشاره كرد كه از منابع مهم در معرفي  )1394(2نجانسو و ، تأليف ليكافكنيم ها زندگي مي با آن

استعاره مبناي  ،)1380( 3، از ترنس هاوكساستعاره آيد. همچنين كتاب شمارمي هاي مفهومي به استعاره
زبان ) و 1379زاده ( قاسم اهللا از حبيباستعاره و شناخت  ،)1383از ليكاف ( آفريني تفكر و زيبايي

استعاره و مجاز با  )،1391( ديگران و اردكاني داوري رضا از هاي مفهومي استعاري و استعاره
بارسلونا كه در زمينة معرفي و شناخت  كوششِ آنتونيو به )1390( نيماير از رويكردي شناختي

 نور مفهومي استعاره«اند. نيز در مقاالت فراواني از جمله  هاي ساختاري و مفهومي نگاشته شده استعاره
 »سعدي بوستان در دل هاي استعاره از اي پاره شناختي تحليل« )،91- 114: 1389 بهنام،( »شمس ديوان در

 كودكان هاي داستان در زمان استعارة معناشناختي بررسي«)، 22-51: 1392 توانگر، و آبادي نجف (قادري
 تصويري هاي واره طرح و گيرانه جهت استعارة«) و135- 156: 1391قنبري،  و (سجودي »فارسي زبان به
اي كاربردي، به بررسي و تحليل استعاره در  گونه ) به99- 126: 1391طالبيان،  و (بياباني »شاملو شعر در

شده است. دربارة نيما و نقش و جايگاه او نيز در ادبيات  هايي از آثار ادبي از اين ديدگاه پرداخته نمونه
شماري به رشتة تحرير  و مقاالت بيها  هاي مختلف، تا كنون كتاب فارسي و نقد و تحليل آثارش از ديدگاه

هاي اوست كه در حجم  است، مجموعة نامه  شده درآمده است؛ اما از ميان آثارش، آنچه كمتر بدان توجه
وسيعي، براي افراد مختلف و در موضوعات متفاوت نگاشته است و با وجود ارزش و اهميت كار نيما در 

اره صورت نگرفته است. نيز دربارة نقش پادگفتماني ب نگاري، متأسفانه تاكنون پژوهشي دراين نامه
  استعاره تاكنون پژوهشي به عمل نيامده است. 

  

  . كاركردهاي ارتباطي استعاره3
تواند جايگزين بسياري از  هاي استعاره در حوزة زبان و نوشتار، اين است كه مي يكي از قابليت

ر و در مكالمة مستقيم دو طرف كاربرد دارند. ارتباطي شود كه تنها در حوزة گفتاـ   ابزارهاي زباني
هايي مانند تغيير در لحن و صدا متأثر از حاالت مختلف، خشم، شوق، هيجان،  براي نمونه، واكنش

بودن آن، تغيير در حاالت چهره، مانند لبخندزدن،  ترس، يأس، اميد و ...، نرمي آهنگ يا كوبشي
عنوان يك نشانه، وظيفه دارند، بخشي از  ..، كه هريك بهكردن، باالبردن ابرو به نشان تعجب و . اخم

شوند؛  وضوح دريافت مي پرداز را منتقل كنند، در ارتباط گفتاري و شفاهي به معناي موردنظر گفته
كه در ارتباط نوشتاري كه موضوع بعد مكان و زمان و غياب يكي از طرفين ارتباط مطرح  درحالي

هاي  هاي صوري فراهم نيست؛ اغلب اين حاالت عاطفي و پيام شود، امكان بروز چنين واكنش مي
يابند.  هايي چون استعاره، مجاز، كنايه و ... مجال بروز مي ديداري در كاربرد مناسب زبان در قالب
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توان كاركردهاي ارتباطي متفاوتي را براي عناصر  نوشتاري، ميـ  بنابراين در يك تعامل كالمي
ها به عنوان عنصري پادگفتماني نقش  ز ميان همة اين عناصر، استعارهسازندة زبان درنظرگرفت. ا

بسيار فعال و مؤثري را در توليد و دريافت معنا و حمايت و تضمين گفته، در يك فرايند ارتباطي 
ترين كاركردهاي ارتباطي استعاره  برعهده دارند؛ با توجه به اين نقش، در اين پژوهش به تحليل مهم

  خواهيم پرداخت.
  
  4بخشي . انسجام3- 1

بخشيدن به بحث و  تواند چارچوبي براي انسجام در بسياري از مكالمات روزمره، استعاره مي
گيرد و  محور قرارمي ،5 موضوع شود. در اين كاركرد، معموالً يك استعارة اصلي (اَبراستعاره)

  . شوند هاي ديگر، در ارتباط با اين محور تشكيل مي اي از زيراستعاره شبكه
ها  صورت متوالي در عبارت تنيده كه در يك موضوع به هاي درهم مجموعة اين استعاره

شود؛  شوند، موجب انتظام و يكپارچگي سخن و فهم درست و دقيق از موضوع مي كارگرفته مي به
بخشي به زبان  اي متشكل از چند استعاره، موجب انسجام براي نمونه در بخش زير از نامة نيما، شبكه

  است:  شده
 به طبيعت تنها را پريدن كه است پرنده مثل انسان روح. شكني مي را قوي زنجير اين كه خوشحالم خيلي

 او به نفوذي هيچ البته باشد؛ ضعيف اصالً يا شود بريده او پروبال اگر. او ارادة را مقصد و است داده او
  ). 99: 1393 يوشيج، نيما( داد نخواهد را زياد پرواز يا ،پرواز قدرت

، شكل گرفته است »روح انسان مثل پرنده است«استعارة اصلي، در اينجا برمبناي عبارت تشبيهيِ 
اي از واژگان استعاري مرتبط با استعارة اصلي (زنجير، پرنده، پريدن/ پرواز، مقصد،  و مجموعه

وضوع پروبال) به اين متن، نظم بخشيده و موجب پديدآمدن كليتي منسجم و يكپارچه در فهم م
كردن اوضاعي است كه  پرداز گرديده است. نقش پادگفتماني استعاره در اين متن، فراهم موردنظر گفته

ها، معنايي منسجم و  هاي جديدي را در خود ايجاد كند تا از مجموع آن يك استعاره بتواند استعاره
  پرداز توليد شود. سو با نيت گفته هم
  
  6سازي . برجسته3- 2

سازي  منظور فراهم ساختن بخشي از گفته به كاركردهاي ارتباطي استعاره، برجستهترين  يكي از مهم
بودگي باعث ايجاد  استعاره« 7امكان تمركز بيشتر از جانب مخاطب است. بنابر گفتة دايان پونتروتو
). 348: 1390(پونتروتو،» شود اهميت و دقت بيشتر و حس متمايزبودن در ساختار اطالعي مي

رساني زبان،  توجه او به بخشي از سيستم اطالع جاد حساسيت در مخاطب با هدف جلببنابراين اي
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، »پرتگاه«تواند ازطريق كاربرد استعاره صورت گيرد؛ در نمونة زير، نيما به كمك استعارة  مي
به » پرتگاه«گونة تأثيرگذاري برجسته ساخته است، داللت واژة  روي خود را به مشكالت و موانع پيشِ

شدن و در مركزِ  قعيت هولناك و مهيب و تكرار اين واژه در عبارت بعدي، موجب برجستهيك مو
  توجه قرارگرفتن اين بخش از گفتمان شده است.

 آن در ناگهان كه بينم مي را خود فكر. دارد قرار هايي پرتگاه من مقصد و فكر بين كنم مي فكر هرچه
 طرف يك از هركدام. است ما فاميلي محبت نتيجة الًكام اين. شود مي مأيوس و است افتاده ها پرتگاه
  ). 254: 1393 يوشيج، نيما... (كنيم مي پرواز

هاي  توانست با كاربرد واژگان عادي و متعارفي چون مشكالت، موانع، موقعيت پرداز كه مي گفته
اي اين واژگانِ ج به» پرتگاه«خطرساز و ... پيام خود را آشكارا به مخاطب برساند، با انتخاب استعارة 

توجه بيشتر  روزمره و تكراري، زبان را از حالت قالبي و معمول آن خارج ساخته و موجب جلب
پرداز و در معرض  مخاطب شده است. در اين گفتمان، پاداستعاره موجب شده عدم تثبيت حضور گفته

ان فكر و مقصد ترتيب، نوعي وضعيت انفصالي مي اين تر گردد و به خطر بودن موقعيت او، برجسته
  پرداز نشان داده شود. گفته

  
  8. تأثيرگذاري3- 3

رو هستيم و اين بدان معناست كه هنگام  پردازي ما با فرايند توليد و دريافت معنا روبه در استعاره
شود و به  كارگيري استعاره، زبان از حالت خودكار و كاركرد روزمره و متعارف خود خارج مي به

شود. اين نوآوري در زبان منجربه برانگيختگي ابعاد  معناسازي در آن فعال ميشكلي آگاهانه، جريان 
شود؛ بنابراين با ايجاد فضايي جديد در  ادراكي گفتمان ميـ  شناختي و حسي شناختي، عاطفي، زيبايي

يابد. بديهي است كه هرچه زبان از حالت عادي و  نحوة تعامل، گفتمان سمت و سويي خاص مي
استعاره را  9توجه بيشتر و تأثيرگذارتر خواهد شد. پل ريكور صله بگيرد، موجب جلبخودكار خود فا

شمارد كه توانايي اين را دارد تا با تعليق درآوردن ارجاع مستعمل و روزمرة  پديدة فزوني معنايي مي
ادي از اي از واقعيت كه زبان ع اي ديگر توصيف كند؛ توصيف بديع و خالقانه گونه زباني، واقعيت را به

). بنابراين در عبور از معناي عادي زبان و با خلق تصاوير 11: 1391معين،  آيد (بابك پس آن برنمي
گردد و درنتيجه تأثيرگذاري آن بيشتر  شود و فرايند معناسازي فعال مي نو، زبان پويا و سيال مي

شناسي  و يا زبان شود. نقش تأثيرگذاري استعاره موضوعي است كه منحصر به حوزة علوم ادبي مي
شناسي و ... نيز  شناسي، روان شناسي، مردم شناختي نيست؛ در علوم ديگر از جمله جامعه

بسياري از «باره،  گيرد؛ دراين كاركردهاي استعاره و اثربخشي آن موضوع بحث قرارمي
آن گيري استعاره و فرايندهاي مؤثر در ادراك  شناسان شناختي، درصدد بررسي چگونگي شكل روان
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آفريني استعاره در ذهن شنونده  باره متوجه اثربخشي و نقش ها دراين اند. بيشترين پژوهش برآمده
  ).5: 1379زاده،  (قاسم» است

توان  خوبي مي نويسد، به اي كه نيما پس از مرگ پدر، براي همسرش، عاليه، مي در قسمتي از نامه
اي  گونه هاي مستعمل و روزمرة زباني را به هديد كه در آن نويسنده با فعاليت خالقانة تخيل، نشان

پدرم «شود:  برد كه منجربه خلق معاني بديع و درنتيجه، تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب مي كارمي به
خواست زمين بخرد. خانه بسازد. ديدي عاليه، عروس شاعر بدبخت، چه خوب زمين كوچكش را  مي

  ).143 :1393(نيما يوشيج، » ارزان خريد و ارزان ساخت
زميني،  بر آگاهي نيما از قصد پدرش در خريدن قطعه در عبارات نخست، بعد شناختي گفتمان مبني

فعال است. زمين در اين عبارت كاربردي ارجاعي، مستعمل و روزمره دارد؛ اما در عبارت بعدي با 
به  براي شاعر، بالفاصله حضور عادي و شناختي نيما، جاي خود را» بدبخت«كاربرد صفت 

آيد تا با عنصري زباني،  دهد، اكنون او درصدد برمي ديده مي خورده و آسيب حضوري عاطفي، زخم
اي تأثيرگذار به مخاطب منتقل  گونه است، به اي را كه در تعامل با دنيا زخم برداشته احساس و عاطفه

بر تعريف  ــ بنارو،  كند و با پادسازي استعاري، رقّت احساسات خود را به نمايش بگذارد. ازاين
به آن، » قبر«و افزودن معناي جديد » زمين«ريكور ــ با به تعليق درآوردن معناي ارجاعي و روزمرة 

دهد. همچنين چند مؤلفة واژگاني ديگر، سبب برجستگي  توصيف خالقانه و مؤثري از واقعيت ارائه مي
تر و  كه آن را نمايان» زمين« براي» كوچك«معنايي در اين عبارات شده است، از جمله كاربرد صفت 

را در معرض توجه و درك » ساختن«و » خريدن«كه دو فعل » ارزان«تر كرده است، نيز واژة  برجسته
  كند. پرداز رمزگشايي مي دهد و از زبان استعاري گفته ياب قرارمي بيشتر گفته

سو  اب، در خدمت همي در اين گفتمان، پاداستعارة تأثيرگذار، با انتقال فشارة عاطفي به گفته
  دردي است.  حسي و هم پرداز و درنتيجه، ايجاد فضاي هم گرداندن او با گفته

  نويسد:  آميز به مادرش مي اي ديگر با لحني گاليه نيما در نامه
 و پرزد گذشت كه چندي. آوردم خانه به و گرفتم را او طوفاني شب يك پرشكسته، بود مرغي خوبي
 او گوش زير مرا پيغام شدي نزديك او به اگر. كنم تماشا دور از را آن حاال ايدب. پريد من خانة بام روي
 جمعيت چون. بودن خوب مثل است، مرض نوع يك گويي حق كه است اين گيرم مي نتيجه آنچه! بگو

 من اگر حال. است شده  واقع مردود مريض اين كه است اين كند معالجه را مرض اين تواند نمي بشري
 خيال ننويسم؛ كاغذ ابداً ديگر. كنم اطاعت بگويند هرچه ببندم؛ را هايم چشم است الزم باشم، خوب بخواهم

  ).293: همان( ببرند مرا ميراث ام؛ مرده كنند
تنيدة  ياب، دو نظام درهم منظور تأثيرگذاري هرچه بيشتر سخن خود بر گفته پرداز به گفته

توان  طة ميان او و مخاطب (فرزند و مادر) مياست كه با توجه به راب كارگرفته استعاري را به
هاي  هاي اين نامه كافي است، اين مؤلفه هايي را براي آن درنظرگرفت؛ در تحليل استعاره مؤلفه
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  وار برشمريم:  تأثيرگذار را فهرست
اي استعارة زباني (مرغ و مرض) از ميان مقوالت زندگي  بر آگاهيِ عناصر پايه . گزينش مبتني1

  ياب. پرداز و گفته تجربيات زيستي با توجه به نوع رابطه ميان گفتهطبيعي و 
  جايِ بيماري. جايِ پرنده و مرض به ارتباطي: مرغ بهـ  . غيررسمي بودن واژگان استعاري2
. كاربرد استعاره بر پاية تشبيه آغازين براي فهم سريع موضوع: خوبي مرغي بود پرشكسته. 3

  گويي يك نوع مرض است. حق
هاي متوالي (مرغ، شب توفاني، خانه، بام خانه، پر زدن، از دور  يجاد انسجام متني با استعاره. ا4

  تماشا كردن) و (مرض، معالجه كردن، مريض، مردن).
بينيم، عبور از تجربة زيستي به نظام گفتماني، استعاره را تبديل به فرايندي  كه مي بنابراين چنان

دهد و اين تكثر  كه هر اليه، الية ديگر را تحت پوشش قرارمي اليه كرده است درهم تنيده و اليه
پرداز  مثابة پادي تأثيرگذار در جهت حمايت از گفته و تقويت تأثير آن در گفته هاي استعاري، به اليه
پرداز در تعامل با مخاطب، فضاي  هاي حضور گفته رنگ كردن نشانه است. اين پاد، با كم كاررفته به

كند تا با هدايت گفتمان در مسير چالشي، بر مخاطب  مندي را ايجاد مي اطر و گلهخ معنايي آزردگي
  تأثير بگذارد و او را وادار به تالش در جهت بهبود وضعيت موجود كند.

  
  10. تسهيل در فهم3- 4

اي  توان بسياري از مفاهيم علمي، اجتماعي، سياسي و امثال آن را به گونه به كمك زبان استعاري مي
، استعاره و مجاز را بازنمايي راهكارهاي 11فهم به مخاطب انتقال داد. سوزان نيماير قابل ساده و

هاي خنثاي بيان، بار اطالعاتي بيشتري  كنند و نسبت به شيوه داند كه درك را تسهيل مي اي مي ذهني
سازي فهم  بر آسان شود تا افزون ). اين قابليت استعاره سبب مي248: 1390به همراه دارند (نيماير،

ها و دستاوردهاي علمي نيز به زباني غيرتخصصي  موضوعات و مفاهيم روزمره، بسياري از نظريه
هايي همچون  ها همگاني گردد. در اين كاركرد، معموالً سطح مخاطب ازنظر ويژگي درآيند و فهم آن

تعاره كاربرد ها اس شود و متناسب با اين ويژگي مي سن، جنس، موقعيت اجتماعي و ... درنظرگرفته
  يابد: مي

 را زن ها آن. كنند معامله طور آن ها آن با ها زن خواهند نمي كه كنند معامله مي طوري زن با بالعموم، اغلب،
 باالخره و شود مي پايمال. اندازند مي پايشان زير قيد بي و اقتدار تمام با را قالي .خرند مي قالي يك مثل

  ).151: 1393 يوشيج، نيما( طور همين هم زن! فروشند يم ديگران به را آن خاطر تعلق بدون
كند و اوضاعي را فراهم  در اين گفتمان، استعاره كاركرد تسهيلي دارد و معنا را روان و سيال مي

شناختي است ـــ رها شود تا  سازد تا معنا بتواند از ويژگي و كاركرد ثقيل خود ــ كه نقدي جامعه مي
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پرداز، جهت تبيين جايگاه زن در جامعه  منظور، گفته همين تر شود. به آسان پرداز به آن دستيابي گفته
سو همه مربوط به حوزة  كند كه از يك ها استفاده مي اي از استعاره و اعتراض به آن، از شبكه

ديگر از  درك هستند؛ مانند معامله و خريدوفروش و ازسوي اند كه براي همگان آشنا و قابل اقتصادي
كند كه از مقوالت عيني و ملموس است و همين عيني و  استفاده مي» قالي«مانند  اي استعاره
  تر شود. شود، فهم موضوع و پذيرش آن از جانب مخاطب آسان بودن اين استعاره سبب مي ملموس

پرداز به كمك اين  است و گفته كاررفته شناختي به پاد استعاري در اين نامه، در خدمت نقدي جامعه
  كند.  سويي خود را با طرز تفكر عموم افراد جامعه، اعالم مي ، عدم همپاد نقدگرا

  
  12سازي احساسات . مفهوم3- 5

منظور،  اين شود، به كارگيري زبان استعاري، به مخاطب منتقل مي اي از احساسات ما با به بخش عمده
ا بيشترين امكان شود ت مفاهيم انتزاعي و ذهني احساس، در قالب مفاهيم ملموس و عيني گنجانده مي

تواند  درك احساس ازسوي مخاطب تضمين گردد. از اين لحاظ، استعاره عنصري است كه مي
ياب،  پرداز در تعامل با گفته انسان در موقعيتي خاص باشد؛ يعني گفته 13دهندة حضور شَوِشيِ  نشان

حس خاص خود با گزينش واژگان استعاري متناسب با موقعيت و موضوع گفتمان، قادر خواهد بود 
را بروز دهد و حاالت عاطفي خود را مانند عشق و محبت، خشم، ترس، نااميدي و اميدواري، تنفر و 

  بينيم:  كه در متن زير مي انزجار، دلتنگي، حسرت و ... نشان دهد، چنان
 دل در. بلرزانم را ها آن ام نداشته قدرت: ام كرده عبور مشوش هاي نسيم مثل ها گل مقابل از هميشه من

 اه گل اين از يك كدام. بماند پنهان ها آن آسماني وجاهت ام نخواسته: ام تابيده ها آن بر مهتاب مثل ها شب
! گذارم مي دستش روي را قلبم را ام آشيانه من. بدهند پناه را غريب پرندة يك خودشان دامن در توانند مي
! عاليه بدهد؟ نجات را ها قلب ناجورترين و ندك برطرف را ها ظلمت بشكافد، را تيره ابرهاي تواند مي كي
  ).152-153: همان! (تواني مي تو! تو

كاررفته  هايي به احساس پريشاني، سرگرداني، تنهايي، نياز به حمايت و توجه و ... در استعاره
درك است. پاد استعاري  آساني قابل (گل، پرندة غريب، آشيانه، ابر و ظلمت) در اين بخش از نامه، به

خواند،  ياب را به حمايت از خود فرا مي ، گفته»دادن پناه«اين گفتمان، ضمن اينكه با كاربرد سازة 
آمده در روابط عاطفي  سويي، چالش پيش نهد تا با اين هم روي او مي شدن را پيشِ مسير وحدت و يكي

  ها برطرف گردد. آن
ها  يزشي هستند؛ بنابراين درك آنها سرشار از مضامين عاطفي و انگ بايد دانست كه اين استعاره

بر قراين شناختي و معنايي، به قراين عاطفي، انگيزشي و موقعيتي بيشتري نياز دارد  افزون
دهندة  هاي مختلف نيما، نشان كاررفته در نامه هاي به اساس، نوع استعاره ). براين13: 1379زاده،   (قاسم

 
12 express em otions 
13 2.being*  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 17

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3309-en.html


  1395)، خرداد و تير 30(پياپي  2، شمارة 7دورة                                                                              جستارهاي زباني
 

 113

ت عاطفي و احساسي متفاوتي است كه او در كنندة حاال نوع حضور او در مقابل مخاطب و تعيين
دارم. گل محبوب  چقدر محبوبيت و مناعت تو را دوست مي«تعامل با جهان و ديگران دارد؛ مانند: 

داشتنِ خود به  ) كه در اين عبارت حس محبت و دوست152: 1392(نيما يوشيج، » قشنگ من!
  ند.ك همسرش را با كاربرد استعاري واژة گل، بهتر القا مي

توان به كمك استعاره عواطفي را تشديد كرد و يا در ميزان ابراز آن تخفيف ايجاد  براين، مي افزون
اي را شدت بخشد و يا از تندي و تيزي آن بكاهد؛ براي  تواند عاطفه ديگر، استعاره مي عبارت كرد. به

پرندة كوچك «استعاري اي به عاليه، احساس ناراحتي و خشم خود را با خطاب  نمونه، نيما در نامه
تو براي عقاب توانا كه لياقت و برتري او را « كند: كند و از شدت بروز آن جلوگيري مي كنترل مي» من

» كني اي! پرندة كوچك من! چرا بلندپروازي مي آسمان در دنيا مقدر كرده است، ساخته نشده
  ).144:همان(

بسياري چون ناديده انگاشتن مخاطب، سو متضمن معاني  از يك» پرندة كوچك«كاربرد استعاري 
دادن عدم توانايي كافي او در دفاع از خود، نياز به حمايت داشتن و... براي مخاطب است كه اين  نشان

ديگر، با افزودن ضمير  دهد و ازسوي پرداز را نشان مي هايي از خشم و عصبانيت گفته معاني جلوه
كند. استعاره در اين  تن و حس مالكيت را القا ميگرف خاطر، درپناه به آن، نوعي حس تعلقِ» من«

گونة   گيرد و با استفاده از استفهام انكاري، به كاربرد، تيزي و تندي حس خشم و تهديد را مي
  دارد. اي مخاطب را به تغيير رويه و رفتار وا مي آمرانه
  
  14. تحريض3- 6

اي  پرداز با انتخاب نشانه ره است. گفتهايجاد انگيزه در مخاطب، يكي از كاركردهاي مهم ارتباطي استعا
گاه مبنا قراردادن آن براي  وجوش در ذات آن است و آن عيني كه ماهيتي سيال دارد و حركت و جنب

  كند. پردازي، شور و هيجان و انگيزة الزم را براي انجام تحرك و فعاليت در مخاطب زنده مي استعاره
اي به برادرش الدبن، با  كرده است، در بخشي از نامه دار شدت داغ نيما كه مصيبت پدر او را به

دادن به او انگيزة الزم را براي ازسرگيري فعاليت و تالش  كاربرد استعاري واژگان، ضمن تسكين
حس پويش و مؤثربودن را در او  آورد و اجتماعي و سياسي پس از مرگ پدر را در او پديد مي

تواند اين نقش را ايفا كند؛  مي» آتش«اي بهتر از  ه استعارهكند؛ براي القاي اين حس چ برانگيخته مي
شمول، يكي از عناصر چهارگانة مهم در ساخت جهان است،  نيرويي كه در باورهاي فرهنگي جهان

شود كه بحث  كاربرده مي زنده است و حضوري فعال و تأثيرگذار دارد. اغلب اين استعاره در جايي به
اكثر  (Koveceses, 2000: 61) در ميان باشد؛ به اعتقاد كوچشاز يك احساس قوي و نيرومند 

هاي متعارف مانند آتش و نيروي طبيعي، زيرمجموعة يك اَبراستعاره واحد يعني احساس  استعاره
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  نيرو هستند.
 بادهاي نگذار. نباش خفه. هستي آتش آن از پاره يك تو چاره؟ چه شد خاموش مشتعل آتش يك اگر

 براي پدرباشي نفر چند براي بايد تو الدبن. كن باز را سرخت زبان. كنند خاكستر ديزو به ترا نامساعد
  ).171: 1393يوشيج، نيما( كني تعيين تكليف كوچكت خواهر و مادر و ناكتا

منزلة عنصري نيرومند و توانا در ايجاد تغيير و تحول  در اين گفتمان، نيما، آتش را به
خطرانداختن موجوديت او  ننده (بادهاي نامساعد)، همواره در پي بهاست كه عناصري تهديدك درنظرگرفته

روايم؛ در عبارت  اي از استعارة آتش روبه گانه و خاموش كردنش هستند. در اين گفتمان با كاركرد سه
يكي از قوانين المحالة هستي » اگر يك آتش مشتعل خاموش شد چه چاره؟«استعاري نخست: 

هر آتش مشتعلي سرانجام «رفته در عبارت به اين معناست كه  كار انكاري به شود؛ استفهام مي داده نشان
كس را از مرگ گريزي  در هستي هيچ«شود با اين مفهوم كه  كه متناظر مي» گرايد به خاموشي مي

دهندگي (كاركرد فلسفي و هستي شناختي  بخشي و تسكين استعاره در اين نقش، در عين التيام». نيست
كند  بت هر انساني، مرگ است)، در نقش پادگفتماني خود، اوضاعي را در گفتمان فراهم مياستعاره = عاق

شود، براي نقش  اي مي تا مخاطب را قانع به پذيرش واقعه (مرگ پدر) كند. ازديگرسو، اين عبارت مقدمه
اطب و پرداز از كاربرد اين استعاره انتظار دارد؛ يعني تحريك و تحريض و تهييج مخ دومي كه گفته

هايي است كه در اينجا با استعارة بادهاي  دعوت او به مقاومت در برابر ناماليمات زندگي و دشواري
است (كاركرد اجتماعي استعاره= نقش پدر در خانواده). نقش سوم استعاره در  شده داده نامساعد نشان

استعاليي در هستي اين گفتمان، تقويت فكر و انديشة مخاطب در جهت وسوسة او به داشتن حضوري 
، راه رسيدن به زندگي متعالي را در »زبان سرخت را باز كن«و » خفه مباش«هاي  است؛ در عبارت

ها  گونه كه حيات آتش منوط به باالگرفتن شعله بيند، همان نماندن و زبان به اعتراض گشودن مي ساكت
س، خاموشي و خاكسترشدن او كشيدن لهيب آن است. بنابراين سكوت و سكون و ايستايي هرك و زبانه

  دارد (كاركرد سياسي= حضور فعال داشتن در جامعه).  دنبال را به
وجود يك واژة استعاري اصلي (آتش) شبكة منسجمي از واژگان استعاري (خاموش شدن، 

كند و اين توالي  پارةآتش، خفه، بادهاي نامساعد، خاكستر و زبان سرخ) را پيرامون خود ايجاد مي
  شود.  ها انسجام متن را موجب مي استعاره

  
  15. تهديد3- 7

بر اينكه با  اي از نيما به عاليه، افزون يكي ديگر از كاركردهاي استعاره، تهديد مخاطب است. در نامه
شود، در الية زيرين آن نيز، كاركرد  اي سخن دريافت مي كاربرد استعاره، حالت تهديدآميز و هجمه

ه است تا تهديد موجب گسست كامل در تعامل طرفين نشود. فضاي ترغيب و تشويق، هدف قرار گرفت
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  شود: استعاري تهديدآميز در اين نامه، با يك عبارت ارجاعي آغاز مي
 نه باشي دوست من با دارم ميل من. شد سرنگون باد با مخالفت واسطة به. »بخوان را ضعيف بوتة« شعر
 دارم، دوست را تو ام گفته تو به. ... بدهي را شوهر عنوان من به و زن عنوان خودت به كه كسي

 سربلند دخترها ساير بين. داد خواهي صورت بزرگ كارهاي شدي يكي من با اگر...  كه درصورتي
 وقتي را بعدي كاغذ... .  گرفت نخواهد انس قفس با وحشي پرندة باش آگاه باشد اين جز اگر. شد خواهي
 پشيماني و يأس ميان در و نبيني قفس در را وحشي پرندة آن ديگر آن، خواندن از بعد كه خواند خواهي

 كه او هايپر. پريد قفس كجاي از او كني تعجب است، كرده نامرتب را قلبت ضربان ناگهان كه اندوه، و
 و خيال از عبارت است، داده پرواز تو روح اعماق تا را او كه هاييپر. شود نمي بريده تو هاي حرف با ابداً

  ). 203-204: انهم( است عشق
اي از توان و قدرت مهارنشدني  را استعاره» باد«پرداز ابتدا نيروي طبيعي  در اين گفتمان نيز، گفته

خود قرار داده است و براي فروكاستن جايگاه مخاطب و واداشتن او به تسليم در برابر خود، با 
است، سپس لحن تهديدآميز  ي از مخاطب درنظرگرفته ا آن را استعاره» بوتة ضعيف«ارجاع به شعر 

اي از واژگان استعاري پرندة وحشي، قفس، پر، پريدن و بريده شدن پر، به  خود را با كاربرد شبكه
ديگر، كاربرد دو جمله  دهد. ازسوي كند و به او هشدار ايجاد گسست در ارتباط را مي مخاطب القا مي

اي از ارتباط را  باشد...) شرايط دوگانهشرطي در اين گفتمان (اگر با من يكي شدي... اگر جز اين 
دهد تا ابتدا با ترغيب او با انتخاب شرط اول، امكان اتصال گفتماني و  پرداز قرارمي فراروي گفته

پيوستگي ارتباط را فراهم كند و اما در صورت گذشتن از اين شرط، گسست در ارتباط را به او 
  دهد. هشدار مي

شدة  كشيده چالش ين بخش از نامه در خدمت ترميم رابطة بهتهديد، در ا استعاري پادگفتمان
  پرداز و مخاطب است.  گفته

  
  16. ترحيم8. 3

كند و وظيفه دارد  ياب را ايفا مي پرداز و گفته اي ميان گفته پاد استعاره در اين كاركرد، نقش واسطه
گيزد و بر تأثير گفته اي عاطفي بيان كند كه حس رقّت و دلسوزي مخاطب را بران موضوعي را به گونه

اي به برادرش با  بيفزايد. نيما كه براي رفتن به قفقاز و نزد برادرش دچار مشكل رواديد شده، در نامه
دهد و از  برانگيختن عواطف و احساسات او، وخامت حال خود در ايران را با بياني استعاري شرح مي

زير نواحي خشك سنگستان در ري گل بحالزم است سفارش كني يك «كند:  او درخواست كمك مي
  ). 190: همان» (است مانده  آفتاب
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  17.  ترميم3- 9
معناشناختي، يكي از كاركردهاي پادساز استعاره در فرايند ارتباط، ترميم عواطف و ـ  در نظام نشانه

سازي  خوردة و آسيب ديدة خود را با هاله پرداز گاه عواطف زخم احساسات مخدوش است؛ يعني گفته
كند؛ اگرچه اين ترميم گاهي به معناي قطعيت و درمان هميشگي زخم ايجاد شده  عاري ترميم مياست

تواند مانند دارويي عمل كند كه شايد بخشي از حضور را كه دچار آسيب شده است، مرهم  نيست؛ مي
م ميل داشت«نويسد:  اي به عاليه مي نهد و موجب تسكين آن شود؛ نيما پس از مرگ پدرش، در نامه

انگيزي به  ات را روشن نخواهدكرد؛ بلكه حالت حزن خانه شمع افسردهپيش تو باشم. چه فايده كه يك 
  ).166: همان» (آشيانة تو خواهد داد

در اينجا اگر چه شمع، افسرده است؛ گفتمان در كاركردي القايي كه همان حضور مثبت شمع در 
داند.  گر مي بودنش ترميم وجود افسردهعنوان يك قابليت نوربخش است، شمع را با  فرهنگ به

سو وجه ايجابي و مثبت آن را كه همان  كند كه ازيك ساز عمل مي اي تناقض عبارتي، اين پاد به گونه به
انگيزي و  ديگر، حالت حزن هاي عميق فرهنگي جستجو كرد و ازسوي توان در اليه نورافشاني است، مي

ت كه پيش از اين زخم برداشته است. درواقع، وجه غالب و اي دانس منفي آن را بايد نشان از رابطه
شده  خورده و تيره بخشيدن است، مرهمي بر رابطة زخم مثبت استعارة شمع كه نور داشتن و روشني
  آمده غلبه كند و آن را به عقب براند. تواند بر حزن پيش است و اين استعداد بالقوة شمع، هر لحظه مي

  

  استعاره 18. وجه تنشي4
ها چه جايگاهي  خواهيم بدانيم كه در يك رابطة تعاملي، استعاره توجه به مطالب پيشين، اكنون مي با

اي را ايفا  اي و در كجا نقش گستره دارند؛ يعني در فرايند ارتباطي، استعاره در كجا نقش فشاره
عوامل  هاي عاطفي است و با حاالت روحي و احساسي همان محور گونه 19كند؟ منظور از فشاره مي

هاي شناختي است و با شرايط استداللي و منطقي  ، محور گونه20گفتماني در ارتباط است و گستره
هاي كيفي، امور ذهني و دروني، حاالت  ديگر، فشاره به ويژگي عبارت عوامل گفتماني مرتبط است. به

مربوط  هاي كمي، امور بيروني، شناختي، تحليلي و منطقي روحي و رواني و گستره به ويژگي
شود؛ در اين  گيري فرايندي تنشي در گفتمان مي موجب شكل شود. رابطة ميان فشاره و گستره مي

كند و بر اثر تعامل ميان دو  ادراكي با دنيا تعامل برقرارميـ  هاي حسي نظام، كنشگري بر اساس بنيان
  ). 42- 44: 1388ساز است (شعيري،  گيرد كه ارزش مي گونة عاطفي و شناختي، فرايند تنشي شكل

پرداز از نظام گفتماني نامه، عبور كرده و با  در نامة زير كه نيما به همسرش نوشته است، گفته
استعاري را براي تأثيرگذاري بيشتر گفتمان بر مخاطب، ـ  نقل داستاني كوتاه، ساختاري روايي
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اين گفتمان، بيش از نقش اي استعاره در  است. با توجه به عاطفي بودن اين نامه، نقش فشاره برگزيده
ها، خود را در وضعيتي  اي از استعاره پرداز با برقراري شبكه اي آن است. در اين روايت، گفته گستره

كند تا ميزان توانايي و قدرت و تسلط خود را در  برتر و باالتر، قهرمان روايت خود فرض مي
  گفتمانش، به رخ بكشد:

 آن به بود مغرور خيلي كه كوچك هاي پرنده از يكي. بود تادهاف كوه كمرهاي باالي عقاب روح بي جسد
. كرد مي زيرورو منقارش با را او حركت بي پروبال. گذاشت را تحقير و سخره بناي. شد نزديك جسد
 وانمود چنان دور از پرداخت، مي خودش هاي خواني ريزه به و نشست مي جسد آن شانة روي كه وقتي

. دهد مي تكان را سرش حوالي آن در مكان تعيين و صيد جستجوي رايب كمرها روي عقاب كه شد مي
 برد گمان. كرد مي تماشا بچگانه بازي اين به ها قله باالي از مهيب عقاب يك ،پرندگان تواناي پادشاه

 اين متعاقب. است ماده عقاب يك دارد، جنبشي آيد  مي نظر به پرنده آن واسطة به كه حركت بي اي الشه
 تر غافل پرندة سه. بود مشغول خودش به مغرورانه طور همان كوچك پرندة. كرد پرواز نر بعقا گمان،

  .كرد شكار را او و رسيد عقاب. كردند مي تماشا كارش در دور از او از
 منزلة به كني مي بازي سرسري ها آن با كه من كاغذهاي كني؟ مي تصور چه پنداري مي دشمن مرا اگر
 كاغذها آن به هم من داشت، عالقه جسد آن به نر عقاب كه طور همان. است تحرك بي جسد آن وپر بال

  ).143:همان...( نشو نزديك ها آن به بشوم، نزديك تو به خواهي نمي اگر. دارم عالقه
ساز بروز حالتي شوِشي در  عنوان سازة آغازين اين گفتمان، زمينه كاربرد روايتي استعاري به

خوردگي عواطف و خراشيدگي احساسات  امل با ديگري دستخوش زخماي است كه در تع حضور سوژه
دليل، ابتدا با انتخاب استعارة  همين است. به هاي عاطفي بااليي قرارگرفته شده و تحت تأثير فشاره

سعي دارد با فشارة باال، ارزشيابي مثبتي از خود ارائه دهد و خود را در » پادشاه تواناي پرندگان«
نشيني وادارد. در ادامة اين روايت،  ترتيب، مخاطب را به عقب اين نشان دهد و به موضع قدرت و تسلط

عقاب «تدريج با كاهش فشارة عاطفي با انتخاب واژگان استعاري ديگري چون  بينيم، به كه مي چنان
د. شو ها كاسته مي ترتيب از فشارة عاطفي آن شويم كه به رو مي روبه» عقاب توانا«و » عقاب نر«، »مهيب

هاي استعاري است،  هاي عاطفي با استفاده از نشانه بندي فشاره توجه در اينجا درجه بنابراين نكتة قابل
مخاطب را با فضاي » پادشاه تواناي پرندگان«پرداز در ابتدا با كاربرد استعارة  اي كه گفته گونه به

است؛ اما در انتخاب واژگان  كند كه در ابتدا از حدت و شدت بااليي برخوردار رو مي اي روبه عاطفي
شود و درنهايت تندي و تيزي زبان به كمك  تدريج از شدت فشارة عاطفي كاسته مي استعاري بعدي، به

رود تا شرايطي عادي ايجاد شود و فضاي گفتمان از بحران تنشي خارج شود  مي ها ازميان اين استعاره
خورده ميان دو  ترتيب به ترميم رابطة زخم اين و از وضعيتي سلبي به وضعيتي ايجابي تغيير يابد و به

پرداز در پايان اين روايت است كه ميان كاراكترهاي داستان و ابعادي از حضور  كنشگر بيانجامد. گفته
كند؛ يعني تعامل ميان كنشگران روايت (عقاب و پرنده كوچك) را در  سازي مي خود و مخاطب معادل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 17

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3309-en.html


  ...نقش پادگفتماني استعارة زباني                                  و همكاران                                       رؤيا رضايي 
 

 118

هاي عاطفي از شدت تنشي  نهد. در اينجا گستره و مخاطبش برابر ميقالب استعاره، با تعامل ميان خود 
  كنند. بودن گفتمان جلوگيري مي

شود و رابطة عاطفي به يك چالش جدي  درنگ تهديدآميز مي سازي، زبان بي پس از اين معادل
رتباط شدن ا ). چالشيهمان» (ها نزديك نشو خواهي به تو نزديك بشوم، به آن اگر نمي«شود:  كشيده مي

گيرد و تهديد به  شود كه در آن فشارة عاطفي دوباره اوج مي در ادامة اين گفتمان منجربه وضعيتي مي
تو «شود:  دهد و فاصلة ميان دو طرف ارتباط عميق مي تحقير بدل شده و درنتيجه، بحران تنشي رخ مي

  ). 144:همان» (اي! ساخته نشدهكه لياقت و برتري او را آسمان در دنيا مقدر كرده است،  عقاب توانابراي 
پرداز در برابر ضعف مخاطب، به اوج  پس از اين فشارة عاطفي منفي كه با اظهار قدرتمندي گفته

شود و  اي منفي كاسته مي آرام از شدت جريان فشاره ، آرام»پرندة كوچك من«رسد، با كاربرد استعارة  مي
  (همانجا). » كني؟ من! چرا بلندپروازي مي پرندة كوچك«گيرد:  خودمي زبان بار عاطفي مثبت به

هاي عاطفي مثبت و منفي  طورمداوم ميان فشاره بينيم كه با كشاكشي كه به ترتيب، مي اين و به
ترديد در  گيرد و بي مي دهد، فرايند تنشي گفتمان شكل ديگر رخ مي سو، و گسترة عاطفي ازسوي ازيك

توجه ديگر در اين  كنند. نكتة قابل مگيري ايفا ميايجاد چنين شرايطي، پادهاي استعاري نقش چش
گفتمان، اين است كه مفهوم استعاره در اينجا تنها محدود به انتخاب واژگان استعاري نيست؛ بلكه از 

طوركلي گفتمان اصلي، با  رسد؛ يعني به سطح واژه و جمله عبور كرده و به سطح گفتمان مي
دهد و آن را هدايت و كنترل  ديگري را تحت پوشش قرارميدرخودگنجاندن روايتي استعاري، گفتمان 

  كند تا وضعيت ناخوشايند موجود را بهبود بخشد.  مي
  

  گيري . نتيجه5
معناشناسي، استعاره يكي از عناصر مهم در توليد و دريافت معنا در گفتمان ـ  در رويكرد نشانه

و كاربرد زبان استعاري در ارتباطات  آيد. عبور از زبان خودكار، قالبي و عادي روزمره شمارمي به
سازي بخشي از  بخشي به نوشته، برجسته بينافردي، موجب تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب، انسجام

ها، برانگيختن احساسات و  سازي فهم آن گفته، عينيت بخشيدن به مطالب پيچيده و دشوار و آسان
شود و تبديل  از حالت مكانيكي خود خارج ميعواطف و... است. استعاره در كاركرد پادگفتماني، ديگر 

هاي عيني حضور است. استعاره در اين نقشِ  بر تجربه گردد كه مبتني به عنصري فعال و معناساز مي
پرداز راه  شود؛ بلكه به دنياي زيستي گفته پديداري، ديگر تنها به يك نشانه و يا يك دال محدود نمي

و از راه عبور از همين تجربيات زيستي او، به حوزة نظام  گردد يابد و بخشي از زندگي او مي مي
پوشش  ها را تحت هاي مختلف، گفتمان عنوان يك عنصر حامي، به شكل شود و به زباني او نيز وارد مي

گردد. پادگفتمان استعاره، با سيال كردن معنا،  دهد و منجربه توليد معنا مي و حمايت خود قرارمي
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سويي و وحدت ميان عوامل گفتماني، ايجاد  ي گفته، توليد انگيزه، ايجاد همباالبردن ميزان اثربخش
شود و در تكميل فرايند  مقاومت گفتماني، به چالش كشيدن و ... ، چتري حمايتي براي گفتمان مي

  كند.  ارتباطي نقش چشمگيري ايفا مي
 

  ها نوشت . پي6
1. proenonciation 
2. Johnson 
3. Hawkes 
4. coherence 

5. macro metaphor 

6. highlighting 

7. Diane Ponterotto 

8. effectiveness 

9. Paul Ricoeur 

10. facilitate 

11. Susanne Niemeier 

12. express emotions 

13. being : وصال عاملي با ابژه يا  ةكنند حالتي است كه عاملي در آن قرار دارد يا بيان ةكنند توصيف ،شَوِشيا
  ).12: 1388اي ارزشي است (شعيري،  گونه

14. inspiring 

15. threat 

16. sympathizing 

17. amendment 

18. tensif 

19. intensite 

20. extensite 

 
 

  . منابع7
استعاره و ، »شناختي در گفتمان و مكالمه استعاره ةدهند نقش انسجام). «1390پونتروتو، دايان ( •

 ).355 - 331(صص  تينا امراللهيترجمة . گردآوري آنتونيو بارسلونا. مجاز با رويكردي شناختي
   ان.. تهران: نقش جه1 چ

استعاره و مجاز با   .»هاي مجازي و استعاري از ته قلب: بررسي). «1390نيماير، سوزان ( •
چاپ  ).277 -247صص( تينا امراللهيترجمة . گردآوري آنتونيو بارسلونا. رويكردي شناختي

   نقش جهان. اول. تهران:
. 20. ش5. سادبينقد ». پل ريكور ةاستعاره و پيرنگ در انديش). «1391معين، مرتضي ( بابك •

  .26- 7صص 
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تبيين خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتني بر تطبيق و ). «1392( ــــــــــــــــــــــ •
صص  .4ش. 46س .فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه». هاي مهارشده اريك الندوفسكي لغزش

121-134. 

- 91. صص 10. ش 3. س قد ادبين». استعاره مفهومي نور در ديوان شمس). «1389بهنام، مينا ( •
114.  

 شعر در تصويري هاي واره طرح و گيرانه جهت استعارة). «1391بياباني، احمدرضا و يحيي طالبيان ( •
 .126- 99. صص 1. ش 1. دنقد ادبي ةپژوهشنام». شاملو

 . تهران: هرمس.هاي مفهومي زبان استعاري و استعاره). 1391داوري اردكاني، رضا و ديگران ( •

 كودكان هاي داستان در زمان استعارة معناشناختي بررسي«). 1391دي، فرزان و زهرا قنبري (سجو •
  .156 - 135. صص19. ش 5. س نقد ادبي ةفصلنام. »فارسي زبان به

 ققنوس يمورد يبا بررس يال؛س يمعناشناسـ  به نشانه يراه). 1388شعيري، حميدرضا ( •
  . تهران: علمي و فرهنگي.يمان

 . تهران: سمت.گفتمان يمعناشناختـ  نشانه يلو تحل يهتجز). 1392( ــــــــــــــــــــــ •

هاي دل  اي از استعاره تحليل شناختي پاره). «1392آبادي، سليمان و منوچهر توانگر ( قادري نجف •
  . 1. ش هاي خراسان شناسي و گويش زبان ةمجل». در بوستان سعدي

 . تهران: انتشارات فرهنگيان.شناخت استعاره و). 1379اهللا ( زاده، حبيب قاسم •

. آفريني استعاره: مبناي تفكر و زيبايي». نظرية معاصر استعاره). «1383ليكاف، جرج ( •
  ). تهران: سورة مهر. 298- 195فرزان سجودي (صص ةگردآورنده فرهاد ساساني. ترجم

هاجر  ترجمة. ميكن يم يها زندگ كه با آن ييها استعاره). 1394ليكاف، جرج و مارك جانسون ( •
 آقا ابراهيمي. تهران: نشر علم.

 مركز.نشر ترجمه فرزانه طاهري. تهران:  استعاره.). 1380هاوكس، ترنس ( •

 تدوين سيروس طاهباز. تهران: نگاه. ها. نامه). 1393يوشيج، نيما ( •
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