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Abstract 
Linguists like George Lakoff and Mark Johnson do not concider metaphor as a linguistic 

phenomenon, but as a perceptual and conceptual nature. In the poems of Anwar, some similar 

themes are found in the Motanabbi’s poetry. One of these themes is the presence and influence of 

the elements of nature especially four elements. The present study with a descriptive-analytic 

approach deals with a comparative study of the schematics of the metaphors of the four elements 

in Anwar and Motanabbi's poems. Conceptual metaphor examines the cause of similar claims 

which helps reader to look at the meaning of the poems with a more literary view. The result of 

this research is to achieve the reflection of the four elements especially in 60 times the Anvari 

poems and in 33 times the frequencies of the medium. Common central maps such as 

“forgiveness, mobility and displacement (displacement design), struggle, mobility and 

destruction”, have been used in the poetry of the two poets in the context of the four elements. 

There are contradictions in such drawings as “contentment, aberration, love, greed, patience, 

anger, life, and separation”. Their reflection and frequency are more in Anvari's poetry and show 

the poet's extroversion and his positive view of nature and the four elements. 

Keywords: Comparative Literature, Anvari, Motanabi, Conceptual Metaphor, Four Elements. 

                                                                                                                                             
1. Corresponding Author’s Email:          y.marof@yahoo.com 

2. Email:             parisaahmadi66@yahoo.com 

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 انهم ادبّیات تطبیقیکاوش
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 شاپــای چـاپـی:

 6565-5666 شاپای الکترونیکی:
 

 ء

 ژوهشیپمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 32-38، صص. 9811(، تابستان 83)پیاپی  2دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 و انوری متنبّی شعرهای عناصر اربعه در ای استعارهوارهطرحبررسی تطبیقی 

 5یحیی معروف
 و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ادبیّاتعرب، دانشکدۀ  ادبیّاتگروه زبان و استاد 

 6پریسا احمدی
 و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ادبیّات ۀفارسی، دانشکد ادبیّاتی زبان و دانشجوی دکتر

 4/6/5633 پذیرش:  6/6/5631 دریافت:

  چکیده
آن مااییتی ادراکای و موماومی     بلکا  بارای   ،دانناد ای فقط زباانی نمای  را پدیده استعاره ،جورج لیکاف و مارک جانسون شناسانی مانندزبان

حضاور و أثییرپاریری از عنا ار     یاا مضامون شاود  یکای از ایا     یافت مای  متنبّییای مشاب  با شعر در دیوان انوری، برخی مضمون. اندقائل

اناوری   شاعر  یای عنا ر اربعا  در ای استعارهوارهلیلی مبنای طرحأح - ضر با رویکردی أو یویویژه عنا ر اربع  است. جستار حاطبیعت، ب 

کناد أاا   ایا  امار کمای مای     .پاردازد عاای یماننادی مای   ، ب  واکاوی علّت ادّاستعارۀ مومومیاست. بررسی کرده  طور أطبیقیرا ب  متنبّیو 

یابی ب  بازأااب عنا ار اربعا     تدس ،حا ل از ای  پژویش و آن را لمس کند. نتیجۀ ردنگب شعرأر ب  موموم أر و ادبیخواننده با دیدی واضح

بخشاایش،  »یاای مرکا ی مشاترکی یمانناد     ه اسات. نگاشات  شدبار أکرار  66با بسامد  متنبّیر شعبار و در  56انوری با بسامد  شعرویژه در ب 

و  کاار رفتا  اسات   ربعا  با   ر در موموم عنا ار ا ر ای  دو شاعدر شع« و نابودگری أحرّکجایی(، أکاپو، جاب  وارۀطرحجایی )و جاب  أحرّک

کار رفتا  اسات کا  بازأااب و بساامد آن      ب « حرص،  بر، خشم، حیات و یجرانقناعت، گمرایی، عشق، » یای یمانندأناقضاأی در نگاشت

 ت.گرایی ای  شاعر و نگاه مثبت وی ب  طبیعت و عنا ر چمارگان  اسدیندۀ برونانوری بیشتر است و نشان شعردر 

 ، عنا ر اربع .استعارۀ مومومی، متنبّیانوری، ادبیّات أطبیقی،  :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار9

 . تعریف موضوع9-9

یرچا  بیشاتر    یزباان یام ایجااد یمادلی و    لحاظب یا در جوامع مدرن، با گسترش روزاف ون ارأباطات بی  ملّت

لوم انسانی ظمور کارد کا  از   یای مشترک آیار ادبی، دانشی جدید در حوزۀ عیا و شناسایی ریش بی  فرینگ

أطبیقی در اواخر قرن نوزدیم و اوایل قرن بیستم ابتادا در اروپاا    ادبیّاتشود. أطبیقی یاد می ادبیّاتآن با عنوان 

فارسای و عربای    ادبیّاات (. 663: 5636ه اسات )منوچمریاان،  شاد رواج یافت  و بعدیا در مشرق زمی  نی  مطرح 

فارسای،   ادبیّاات اناد.  یاای عربای از دیربااز باا یکادیگر داد و ساتد نماوده       ایران و سرزمی  یجواریم حکم ب 

عربای اقتباا     ادبیّاات اساممی ایاران، از    ادبیّاات »و عربای اسات    ادبیّاات دینی وامدار  ییا یمادرون ۀنیدرزم

 (66: 5616 )کوافی،« وانی کرده است.فرا

اری از عنا ار اربعا  در اشاعار ایا  دو     یاای ممام ایا  اقتباا ، ایرپاریری محتاوایی و سااخت       یکی از جنب 

آب، خاک، باد و آأش چمار عنصر ا لی طبیعت یساتند. عنا ار چمارگانا  طبیعات از آ ااز       فرینگ است.

ای ک  در میاان  گون ب   بوده استبرخوردار  خا ّیآفرینش بشری أا عصر حاضر یمواره از ارزش و قداست 

در باوریاای کما  پایاۀ    » .داشات  اسات  ان  نگایی ویژه، وجود جوامع بشری یمیش  نسبت ب  ای  عنا ر چمارگ

اناد.  وجود آماده ب عالم دانست  شده است، جمیع موجودات زنده از نباأی و حیوانی از أرکیب ای  چمار عنصر 

یاای  یای جمان  غیر است. فرضایۀ اخام) )طباایع( چمارگانا  بخشای از فرضای       نظریّ أئوری عنا ر از  ثمنش

رساد، امّاا   از مایمد مای   قبال سال  6666ت. فرضیۀ اخم) چمارگان  در کتب مقدّ  یندیان ب  جمان  غیر اس

وجاود  با  ب  ای  معنی ک  یر چی ی در جمان از عنا ار چمارگانا      را بسط و گسترش دادند نظریّ ای   ایرانیان

 (44: 5611)بافتی و رئیسی، « .آیدمی

آفرینای و اساتخراج   مضامون  دلیال با  م(  356-356) نبّای متو  ف( 655انوری )»میان شاعران کمسیی از

.« از یام یساتند   تاثیّر طارز باارزی مشااب  و م   با  مطالب عادی  حتّی معانی أازه از آیات و روایات و ألمیحات و

یکاای از »شااود. ایاا  أثییرپااریری، بیشااتر در أصااویریای ماادحی و حکماات دیااده ماای (566: 5664)شمیسااا، 

یای دوران و چیرگای جاایمن و ناسا ایان    رک دو شاعر، شکایت از ناسازگارییای پرکاربرد و مشتمضمون

زبااان عالمااان آگاااه باا  نقااد اوضاااد اجتماااعی پرداختاا  و   یمچااوناز زبااانی  متنبّااییاساات. انااوری و باار آن

یاای  مضامون یکای از   (555: 5635وناد و أکاش،   )زینای « .اناد أصاویر کشایده  با  یای زمان خاود را   نابرابری

ایاا  دو شاااعر، أصااویرآفرینی عنا اار چمارگاناا  طبیعاات اساات. امااروزه بااا اسااتعمال   شااعریای مشااترک در

د، یکای از ایا    نقاد کار  گیاری شااعران را   ی وامأاوان زوایاا  شناسیِ شناختی میبانیای جدید در علم ز نظریّ 
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اعتقااد  با  دا نیست. دانش زبانی از اندیشیدن و شناخت ج نظریّ است. در ای  « 5استعارۀ مومومی» نظریّۀ زوایای

یاای  یای مومومی قاراردادی شاده اسات. با  ایا  أرأیاب سااخت       معنی مبتنی بر ساخت»شناسان شناختی زبان

یاا، از طریاق أجربیّاأشاان    ک  انساان  انندینمایبازمای را شناختی مقوالت ذینی یایسایر حوزه یمچونمعنایی 

کاف و جانسون بر ای  نکتا  أثکیاد شاده اسات کا  اساتعاره       یایی نظیر لیاند ... در پژویشیا شکل دادهب  آن

( باا  656: 5614) اووی،  « .بندی ما از جمان خاارج و فراینادیای اندیشایدن ماسات    عنصری بنیادی  در مقول 

و نگارش اساتعاری یای فارد را در ماورد اماور گونااگون ماورد          ذینیّات أاوان  درواقع مای  نظریّ کاربرد ای  

اناد، با  نظاام    پاردازی شاده  سی مواییم گوناگونی ک  با یی نگاشتِ مرکا ی موماوم  سنجش قرار داد و با برر

یاای  ناخودآگاه در پای یاافت  ویژگای    طورب شناختیان بر ای  باورند ک  آدمی »فکری و استعاری وی پی برد. 

 (666)یمان: .« یا درک کندمشترک در موضوعات نایمگون است أا امور را بر پایۀ ای  اشتراک

 ضرورت، اهمّیّت و هدف   .9-2

طبیعات )آب،   ناۀ استعارۀ مومومی در قالاب عنا ار چارگا   نظریّۀأوان از جستار حاضر بر ای  باور است ک  می

یاای  ، نگرش و نظام فکری شاعران بمره برد و با درنظرگارفت  اساتعاره  ذینیّتباد، خاک و آأش( در شناخت 

 ن یدف  ایی آنان را درک کرد.مومومی عنا ر اربع  در یر یی از شعریای شاعرا

 های پژوهش . پرسش9-8

 ند؟او انوری کدام متنبّییای مشترک در قالب عنا ر اربع  در اشعار یای مومومی با نگاشتاستعاره -

 یا چگون  است؟بسامد یرکدام از استعاره -

 . پیشینة پژوهش9-6

فتا  اسات، امّاا در    ی  اورت نگر پژویش مستقلّ یمتنبّعنا ر اربع  در اشعار انوری و  استعارۀ مومومی ۀنیدرزم

 یایی  ورت گرفت  است:پژویشیای زیر زمین 

 اورت اساتعارۀ زناده و پویاا در شاعر      ( بررسی کارکرد استعارۀ مومومی آأاش را با   5636عبدی مکوندی )

ظ ( اسااتعارۀ مومااومی در اشاعار میرنااوروزی را ازلحااا 5636نظاامی بررساای کارده اساات.  ااادقی أحصایلی )   

ای نخساتینیۀ أصاویر و ناور    ای واحد و انگااره ( پرأو ایده5613وجودی و ساختاری بررسی کرده است. بمنام )

اناد کا    ( با  ایا  نتیجا  دسات یافتا      5611اسات. یوشانگی و سایوی پورگاو )    در دیوان شمس را مطالع  کرده 

و کساب و کاار باا کااربرد      یاا، أجاارت  و ماشای   یاای موماومی حیواناات، گیایاان، اب اریاا     أری  حوزه ممم

اند کا  حضاور اساتعاره    ( ب  ای  یافت  رسیده5635نورمحمدی و یمکاران ). شودای کلمات حا ل می استعاره

                                                                                                                                             
1. Conceptual metaphor  
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یا را در درک مواییم محاوری حاوزۀ ماریب أثییاد     در گوتمان مریبی، کارکرد أوضیحی و شناختی استعاره

 کند. می

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-6

شاده در مکتاب آمریکاایی    یای مطرحأحلیلی و بر مبنای دیدگاه - أو یوی  ورتب یر دو ایر شیوۀ بررسی 

 أطبیقی حا ل آمده است.   ادبیّات

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 شناسیِ شناختی. زبان2-9

شاناختی گشاود کا     ای با  مطالعاات زباان   دریچاۀ أاازه   5366 ۀدیا از نیماۀ دوم   ،شناسی شناختیپیدایش زبان

، نقاد ادبای و یاوش مصانوعی شاد.      ادبیّاات یایی چون یای مطالعاأی رشت یایی در حوزهساز دگرگونی  زمین

شاود و سا  فارن بنیاادی     رفتا  مای  نظامی ذینای و شاناختی در نظار گ    عنوانب شناسی شناختی، زبان در زبان»

  یعنای درک جاامع   دید: )الف( زباان قاوای شاناختی مساتقلی نیسات     خاستگاه مطالعاأی آن را أشکیل میزیر

(  )ب( دانش زباان  63: 5661، دبیرمقدّم« )شودنظام زبان بدون درک و شناخت کامل نظام شناختی میسر نمی

ب  ای   ورت ک  أوضیح الگویای دستوری با أوسّل ب  ا اول انت اعای نحاو    »شود  از کاربرد زبان حا ل می

از کااربرد زباان    خا ّای یای نظر گوینده در بافت معنای مورد براسا ممک  نیست و چنی  الگویایی را باید 

انطباق میاان عنا ار جماان خاارج     »است  ب  ای  اعتبار ک   5سازی)ج( دستور، موموم (63یمان: « ).أوضیح داد

بیارون وجاود    ییای چندی برای کدگراری دنیاا شود و راهمستقیم برقرار نمی  ورتب یای زبانی و  ورت

« .ساازی کارد  یاای متوااوأی موماوم   شاکل با  أوان معموالً یی موقعیّت واحد را میدارد. از یمی  روست ک  

است ک  باا رویکاردی شاناختی با       شناسیزبانیای جدید شناختی یکی از شاخ  یشناسزبان (6: 6665، 6)لی

ذاأااً   هراناد، اساتعا  طاور کا  لیکااف و جانساون نوشات      شناختی، آن شناسیازمنظر زبان»پردازد. مطالعۀ زبان می

ادبی خامق نیسات  بلکا  ابا ار شاناختی قدرأمنادی        أخیّلمومومی است. استعاره در ای  رویکرد، دیگر اب ار 

 (1: یمان« ).ی قادر ب  ادامۀ زندگی نخواییم بوداست ک  بدون آن ن  شاعران و ن  م  و شما در مقام افراد عادّ

 براساا  جدیدی برای استعاره أعریاف کارد کا     شناسی شناختی در چند دیۀ اخیر، ماییت مطالعات زبان

 شامار با  در نظاام شاناختی بشار     فعّاال آن، استعاره فقط آرایۀ ادبی یا یکی از  ور کمم نیست، بلک  فراینادی  

یاای  اساتعاره »اسات.  « اساتعارۀ موماومی  »نظریّاۀ   6شناسایِ شاناختی  یای جدیاد در زباان  نظریّ ود. یکی از رمی

                                                                                                                                             
1. conceptualization 

2. D. Lee  

3. cognitive linguistics 



 36 های عناصر اربعه در شعر متنبّی و انوریای استعارهوارهبررسی تطبیقی طرح
 

مطارح شاد و در چناد دیاۀ اخیار لیکااف و        5316یاای  شاناختی آن از ساال  تیاای معرفا  مومومی و ویژگی

یاایی روشا  شاد کا      جانسون و دیگران از دیدگاه علوم شناختی آن را بررسی کردند. براسا  چنی  أحلیلی

شد. در نگرگاه معا ر، استعاره چی ی بیش از آرایاۀ ادبای  ارف    أر از آن است ک  انگاشت  میاستعاره ژرف

« .فمام ماا از آن جماان دارد    ژهیا وبا  یاا با  جماان و    ، استعاره نقشی برأر و ویاژه در اطامق واژه  واقعدراست. 

لیکاف و جانسون یابت کرد ک  کاربردیاای اساتعاره، محادود با  حاوزۀ       یایپژویش (544: 5636)کریمی، 

در شاناخت   مممّای نقاش  اب اری موید،  یمچونمطالعات ادبی و کاربرد واژه، عبارت یا جمل  نیست  استعاره، 

کند ک  زنجیارۀ رفتااری طباق    یی مدل فرینگی در ذی  ایجاد می درحقیقتیا و امور دارد و و درک پدیده

 .  شودری ی میآن برنام 

عبارت دیگر، موااییم  ب   داندمعا ر استعاره بسیاری از مواییم انت اعی را دارای ساختی استعاری می نظریّۀ

شاوند و از ایا  راه اماور انت اعای بارای ماا محساو  و قابال درک         ستعاره أبیی  مای انت اعی ا لب با کمی ا

گیارد.  مای  زنادگی را دربار   احواالتنیست و یمۀ محدود استعاره ب  شعر و ادب  ،نظریّ ای   براسا شود   می

عارۀ موماومی  اسات » .کناد یای موجود در زبان، امور ذینی را حسّی میگیری از استعارهانسان با بمره ،درحقیقت

دیگر سخ  اساتعاری اندیشایدن یعنای أجسّام موااییم      ب عبارت است از درک امور انت اعی بر پایۀ امور عینی  

ممک  است چند استعاره از یی امار ذینای سااخت  شاوند  یعنای       نظریّ در ای   (666: 5636)فتوحی، « .ذینی

و نگارش   ذینیّات أاوان  مای درواقاع   نظریّ د ای  با کاربر واحدی داشت  باشند. 5نگاشتِچند استعاره درحقیقت

استعاری یی فرد را در مورد امور گوناگون مورد سنجش قرار داد و با بررسی مواییم گوناگونی کا  باا یای    

 اند، ب  نظام فکری و استعاری وی پی برد.  پردازی شدهنگاشتِ مرک ی موموم

سازی اساتعاری اسات.   و معنای استعاری یا مومومو حوزۀ مقصد قلمر یوظاللّأحتحوزۀ مبدأ قلمرو معنای 

کنناد کا  حاوزۀ مقصاد یماان      لیکاف و جانسون برای نشان دادن ارأبا) ای  دو قلمرو از ای  أعبیر استواده می

آورد. لیکااف و جانساون بارای نشاان     نوعی شبایت میان ای  دو قلمرو را پدید مای  ،حوزۀ مبدأ است. استعاره

ت رابطۀ میان دو قلمرو اسات کا    گویند نگاشکنند و میاستواده می« نگاشت»ا طمح یا از دادن ای  شبایت

یا در ریاضایات  مجموع  نظریّۀیا ای  ا طمح را از گیرد. آنشکل أناظریایی میان دو مجموع   ورت میب 

ی از پیش وجاود نادارد    بنابرای ، در بسیاری از موارد وجوه شبایت  اند أا ارأبا) بی  مواییم را نشان دیندگرفت 

آورند. از ای  أعریف پیداسات کا  یار نگاشات     وجود میب یایی یا شبایتیا میان حوزهنگاشتدرواقع بلک  

ای از أناظریای مومومی است و کار کلمات و عبارات، بارانگیخت  ذیا    ن  یی گ ارۀ  رف، بلک  مجموع 
                                                                                                                                             
1. mapping 
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شاود  یاا و رواباط میاان دو حاوزه منتقال مای      یژگای آن، موضاوعات، و  ۀواسطب برقراری ارأباطی است ک  ب 

 (. 515)یمان: 

یا و ا اطمحات متعلّاق با     کمی پدیدهب فرایند فمم و أجربۀ قلمرو )الف( است  ،درحقیقتاستعارۀ مومومی 

 قلمرو )ب(  بنابرای  یر استعاره س  سازه دارد:

 واییم انت اعی یستند.امور ذینی و م طور کلّیب نامند ک  قلمرو )الف( را یدف می -5

 أر یستند.امور عینی و آشناأر و معارف معمولطور ب نامند ک  قلمرو )ب( را منبع مبدأ می -6
گیارد کا  آن را نگاشات    شاکل أناظریاایی میاان مجموعا   اورت مای      با  رابطۀ میان قلمرو ک   نگاشت 

 (.  665: 5636فتوحی، ر.ک: نامند ) می

 و انوری متنبّی شعر نگاشت مشترک دربا « آب» استعارة مفهومی. 2-9

متون ادبی فارسی بارای آب، اعماال و رفتاار انساانی قائال بودناد و یمای  امار نشاانۀ           حتّی در متون باستانی و

 د:شوبررسی می متنبّییا بوده است. اکنون شوایدی از آن در اشعار   و ارزش آن در ن د انسانأقدّ

 «بخشایش»ت با نگاش «آب» استعارة مفهومی. 2-9-9

اسات  در نموناۀ زیار از    بار أکارار شاده    یوتبا بسامد « آب»در ای  الگوی مومومی انت اعی بخشایش بر واژه 

بخشایش ممدوح را یستۀ ا الی نگاشات قارار داده اسات و موماوم را باا        «انِسکابِ  َوالیَنَفکُّ غَیُثَک ِف » متنبّیشعر 

 رویکرد بسط داده است: ای 

 ِمفففففففا رفففففففَ ا ا ففففففف ُّ ب ََتِفففففففضُّ االَ  ُ . 1
 َوَمففففففا یَنَفففففففکُّ ِمنففففففَک ا فففففف  رُ   َ  ففففففا  . 2

 

 َوََیلُففففففففففُا َمففففففففففا َ سففففففففففاَرا ِمففففففففففا  ِیففففففففففابِ  
 انِسفففففففففففففکابِ  الیَنَففففففففففففففکُّ غَیثُفففففففففففففَک ِف وَ 

 

(1041 :114) 
ای )از گیایاان( کا  ابار بار آن پوشاانده، کمنا  و       شاود و جاما   سرانجام زمی  از ای  )آب( ابر خشی مای . 5أرجم : )

 .(بااران )جاود و کرمات( در ریا ش اسات      ولی روزگار یمیش  از یاد أو أر و أازه است و پیوسات  . 6  گرددوسیده میپ

 (.665: 5ج ، 5636)منوچمریان، 

بیشتری  کاربرد را در بیان عنصار آب دارد  ایا  امار در اشاعار     « بخشایش»با نگاشت مرک ی  استعارۀ مومومی

ک  زاییدۀ مدح است، با نگایی ب  عنصار آب موماوم بخشاایش و جاود      متنبّیار نی  قابل أوجّ  است. اشع متنبّی

ناده را با  بخشاش    سازد. بیت زیر نی  با اشاره ب  سخاوت آب، ذی  خوانمعشوق را در ذی  خواننده متبلور می

 کند:ممدوح جلب می

 َوإن فَفففففففففففففففففففففففففففففففففففففا َ َ ِ   َم ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا ُ ُ 
 

 فَفففففففففففففففَا ثَُ  غُففففففففففففففف  اِ ا مفففففففففففففففا َنَ ففففففففففففففف  
 

(1041 :102) 
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نرفتا ،  یاای آن در زمای  فرو  بیشاتر أااالب   یای جود و کرم او مارا أارک گوتا ، ولای یناوز آب     چ  بارانأرجم : گر)

 (.645: 5ج ، 5636)منوچمریان،  (.(یای پیشی  وی باقی استی از بخششیای فراوان )نشان 

 حجمی( وارةطرح« )بخشایش»آب با نگاشت مفهومی  استعارة .2-9-2

بخشای  انوری با استواده از مظروف حیات ،درواقعاست   متنبّیحجمی یمانند اشعار  وارۀطرح ،ر انوریشعدر 

 ژگی عنصر را ب  ممدوحش بازگرداند:را أحلیل کرده و ای  وی« آب»أوانست  است عنصر 

 حیااوان حیاااأی انااوری را ده  ۀباا  آب چشاام 
 

 ک  اندر آأش عشقت بکشتی زی  یو  ماا را  
 

(5665 :635) 
نظار خوانناده قابال    پان  باار موااییم مقصاد را در    است ک  باا بساامد   « بخشایش»مبدأ  ،رۀ مومومیاستعادر ای  

عای یمانناد حیاات و زنادگی آب     انت ا - کند. در شعر زیر شاعر با استواده از أرسیم فضا و حجمیأر میلمس

 اش بیان کرده است:لی از عنصر اوّمعنای متواوأی را در

 نجاأساااات یااااا اااام اااام عشااااق أااااو از 
 

 مااااااارا خااااااااک درت آب حیاأسااااااات  
 

 (635: 5665انوری، )

 گوااتم کاا  آب جیحااون، گوتااا خااری مکاا  
 

 سااتوبگاارر کاا  عااالمی یماا  آب و گیاااه أ  
 

 (564)یمان: 

در ایا  الگاوی   ه اسات.  شاد اشااره  « بخشاایش »در اشعار انوری نیا  باا نگاشات مرکا ی      استعارۀ مومومیای  

در نموناۀ زیار بخشاایش آب را یساتۀ      المثا بارای  ه اسات   دش الب « آب»مومومی انت اعی بخشایش بر واژه 

 :ا لی نگاشت قرار داده است و موموم را با ای  رویکرد بسط داده است

 را کاا  أشاان  کاارد امیااد باا  آب لطااف أااو آن
 

 سااا مر برشاااده ننمایااادش ساااراب  ااارور    
 

 (656: یمان)

. اناوری بخشاایش ممادوحش را    بیان شاده اسات  « بخشایش»در بیت زیر نی  نگاشت مرک ی با یستۀ مرک ی 

 م اج سنگ را أغییر داده است: حتّی یمانند بارانی دانست  ک 

 أااو آن کساای کاا  ز باااران فااتح باااب گواات  
 

 و و نمااااش ااان مااا اج سااانگ شاااود مساااتعدّ  
 

 (55: یمان)

آب باا نگاشات بخشاایش     اساتعارۀ موماومی   ،متنبّای نگاشت مرک ی مشترک در اشعار اناوری و  

اندیشۀ مشاترک ایا  دو شااعر باا دو فریناگ متوااوت اسات کا  خیار و           دیندۀنشان ،است  ای  امر

 اند.بخشش را در عنصر آب درک کرده
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 و انوری متنبّی شعرمشترک در  با نگاشت غیر« آب»مفهومی  ةاستعار. 2-2

 متنبّی شعردر « صراحت و روشنی»با نگاشت  «آب» .2-2-9

مورد اشااره قارار گرفتا      متنبّیبار در اشعار  ودبا بسامد « ی راحت و روشن»با نگاشت  «آب» یموموماستعارۀ 

«  اراحت و لطافات  »گیاری از مبحا    است. در ای  ناود از اساتعاره موااییم حاوزۀ مقصاد باا کمای و وام       

پردازی شده است  بارای نمونا  در شاعر زیار شااعر ساخنان  اریح و زالل خاویش را الزماۀ دوساتی            موموم

کند. در ای  بیت موموم انت اعی سخ  سودمند با کمای  ر محبوبش را طرد میدریافت دیگ یرگون داند و  می

 بیان شده است:« زاللی و  راحت» نگاشت

ََ ا فففففففففففَا إ فففففففففففَ اَ  إ فففففففففففا     تَفْنُکفففففففففففُ  
 

 َو ََتَسففففففففُ  مففففففففاَ  غَفففففففف   ِمففففففففا إ  فففففففف  
 

 (78: 1041، امل نّب )
: 5636)منوچمریاان،   (پنداری!از سبوی م  می داری و آب دیگری راأرجم : ای اب  اسحاق! آیا دوستی مرا انکار می)

54) 

 متنبّی در شعر حجمی( وارةطرح« )قناعت»با نگاشت  «آب. »2-2-2

کنند و ذی  نی  مواییم ذینی را از طریق مطابقات باا   ی أجرب  میحسّ طورب جسم و بدن ما مقوالت یندسی را 

 وارهطارح ممام ذیا  آدمای،     یاای وارهطارح یکای از  »کند. درک می شدهأجرب امور حسی و مقوالت عینی 

شوند ک  انگار حجم و فضای یندسای یساتند   حجمی است ک  در آن قلمرویای انت اعی طوری نشان داده می

أجربا  قارار    برحساب جانساون، انساان    باورب ( 556: 5636)فتوحی، « .یا قرار گیردأواند داخل آنو کسی می

حجام داشات  را با  موااییمی گساترش داده اسات کا  برایشاان          یای دارای حجام، ویژگای  گرفت  در مکان

نیاازی  قناعت و بای  ۀمن لب « آب»عنصر  متنبّی(. در اشعار 66: 5614 ووی، ر.ک: نیست ) أصوّرحجمی قابل 

مظروفای   قناعات درواقاع  کارده اسات     مشاخّ  حجمی ک  در آن بگنجاد   من لۀب ک  مومومی انت اعی است 

 ت:گیری آب اسبرای اندازه
 َوإنّفففففففففف   َ ُانیفففففففففف  ِمففففففففففَا املففففففففففاِ  نُفْا َففففففففففف   
ففففففناُن ِ  َی ففففففي  َو م فففففف  َ ِففففففا َاِ فففففف  ا سِّ

 

ََ مففففففا َت ففففففِنُ ا  ُّ َفففففف ُ    َو صففففففِنُ َمنففففففتُ ِمثفففففف
 َو  فففففما َ ِفففففا َت فففففِم  املَُدلَِّ ففففف ُ ا ُ  ففففف ُ 

 

(1041 :197) 
وار رهِ مقصادِ  شکیبم. نی  نیا ه از آب می مر انشتر سانب  زیراسازد، نیاز میای از آب مرا بیشی، جرع أرجم : و بی)

 (656: 6 ، ج5636)منوچمریان،  .(پیچمه دم، شکم )از طعام( فرو میچو گرگانِ مصمم پیچیدگیرم و یمخویش می

 انوریشعر جایی( در جابه وارةطرح« )قراری و تکاپوبی»آب با نگاشت  .2-2-8

آب و آأاش  »شاوند. مصاراد   ، باال و پایی  و یا کوأااه و بلناد مای   در ای  الگو مواییم حوزۀ مقصد، کم و زیاد

یاای فضاایی   شناسانِ شناختی، ای  نود استعاره را اساتعاره کند. زباناز یمی  الگو پیروی می« دارم از یجران او
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 یای زیر حرکات وضاعی باعا  ایجااد اشاعار پرنغا ی شاده       (. در نمون 653: 5614 ،نامند )ر.ک:  وویمی

ه اسات. در  شاد بار أکارار  ییموموم ا لی آن چرخش و عدم یبات آب است. ای  استعاره با بسامد است ک  

 کند:را برای خواننده قابل درک میآب است ک  موموم « قراری و أکاپویبی»زیر مقصد نمایی  بیت

 آب و آأش دارم از یجران او در چشام و دل 
 

 از دل چااون بااادم از دوران گااردون خاکسااار 
 

 (513: 5665ری، انو)

 انوری شعرقدرت( در  وارةطرحآب با نگاشت قدرت ) .2-2-6

آب قادرت  »ده است. نگاشتی ک  بارای ایا  موماوم درنظار گرفتا  شاده       شبار أکرار  س ای  استعاره با بسامد 

 عشق شاعر نسبت ب  ممدوح خویش است:أوانایی  کنندۀبیاناست ک  « دارد

 در جمااااااااان برنیایااااااااد آب باااااااا  آب
 

 ت ار آب باااااار جمااااااان رانااااااد عشااااااق 
 

 (461: یمان)

 سات ایا  مگار   آبای چشام زمانا    گوتم از بای 

 

 رودپیشت آب م  کنون أیاره با  دساتان مای     

 

 (463)یمان: 

 باا  یاای باارف آب یجاارت  اام چنااان شااد 
 

 گشااااایدیااااا ماااایکاااا  از خااااونم فقااااع  

 

 (446)یمان: 

  شاعری باوده و ایا  رما  در     یاای دور، یماواره یای رما    عنصر آب در اشعار عربی و فارسی از گرشات  

یاای یناری یار شااعری متوااوت اسات.       ی متناسب با أجربا ، گارایش و مکتاب   تعدّدات مأصوّریا و دیدگاه

 یطاور با  مورد اشاره قرار گرفتا   « سخ ، بخشش و قناعت»یای مومومی با استعاره متنبّیعنصر آب در اشعار 

ه اسات. دلیال   شاد بیاان  « قراری و أکاپو و قادرت شایش، بیبخ»ک  ای  امر در اشعار انوری با مواییمی یمانند 

، دیدگاه متواوت ای  دو شاعر ب  عنصر آب و موموم نمادی  آن است ک  با  فریناگ و   دیندۀنشانای  أواوت 

 گردد.آداب و رسوم آنان بازمی

 و انوری متنبّیباد با نگاشت مشترک در اشعار  استعارة مفهومی. 2-8

شاود  یا ستایش مای ت ب  باد باوریا و اعتقادات متواوأی وجود دارد، گایی در برخی آیی در متون باستانی نسب

گار  است و گایی نگرش مثبتی نسبت با  آن وجاود نداشات و بااد را یااری      بخشاتیحو معتقد بودند ک  باد 

 (.66: 5636 واری، ر.ک: ) دانستنددیو می

 متنبّی شعرقدرت( در  -جاییجابه ارةوطرح« )جاییو جابه تحرّک»باد با نگاشت  .2-8-9

أکارار شاده    متنبّای مطرح شده، ای  اساتعاره در اشاعار   « جاییجاب »باد با نگاشت  استعارۀ مومومیدر بیت زیر 
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 القا کند: «یحسم»است. شاعر با استناد ب  ای  خا یت أوانست  باد را ب  شتران أندرو سرزمی  

 َوَر  فففففففففففب ِوِسففففففففففِف  ُر ُفففففففففففمَب ا ففففففففففف   ُم
 

   ُمسفففففففففففففففففَ  ِ     َمَ ففففففففففففففففف   ا   ففففففففففففففففف ا 
 

(1041 :78) 
 دربرابار کا   باد دباور )از مغارب با  مشارق( وزیادن گرفتناد حاال آن        سانب  (اشتران)« حسمی»أرجم : و در سرزمی  )

 (555: 5636)منوچمریان، .( باد  با بودند)پریرای( 

 است: هکشیدأصویرب را  یای معشوقزیبایی ،جایی خویشزیر نی  با استواده از خا یت جاب  ۀدر نمون

َُ امِلسفففففففَک َمفففففففا غَففففففف ا ِ َِرا ا ّ یفففففففف ففففففف ِِ  ََت
 

 فففففففففففُر َو تَفففففففففففَوُّ َمففففففففففا َ ففففففففففنیِ   َفففففففففففُ و ِ  
 

(1041 :72) 
 .(خنادد یاایی خوشااب و خنای مای    دنادان  بواردد و باا  ساو( مای  یربا  گیساوانش را بااد )  مشاکی   أرجم : بوی خوش )

 (566 :6ج ، 5636)منوچمریان، 

 جایی( در اشعار انوریجابه وارةطرح« )تحرّکتکاپو و »باد با نگاشت . 2-8-2

معناای ا اطمحی   با  یاا  « أحارّک أکااپو و  »نگاشات   متنبّای یای مشترک در اشعار اناوری و  یکی از نگاشت

ارد. در بیات زیار   بودن باد اشاره درسانی و قا دجایی است. ای  امر در اشعار انوری ب  مبدأ پیامجاب  وارۀ طرح

 ده است:نت اعی برای باد بیان شا یموموم عنوانب « پیام در ن د یار ۀبرند»یستۀ مرک ی 

 باااوی أاااو بااااد ار شااابی بااارد بااا  طاااوافی   
 

 را ز خااااااک بااااارآرد  عشّااااااقجملااااا   
 

 (456: 5665انوری، )

 اشق و معشوق است:بی  عپیغام « نکردجابودن و جاب حامل»گاشت مرک ی باد در بیت زیر ن

 ای بااااد  ااابحدم خباااری ده ز یاااار مااا     
 

 کااا  یجااار او شدسااات پژولیاااده کاااار مااا  
 

 (464: یمان)

دینادۀ دیادگاه یاردو شااعر نسابت با        و انوری مشترک است  ای  امر نشاان  متنبّیای  نگاشت، در اشعار 

 جایی است.و جاب  أحرّکقدرت آب در 

 و انوری متنبّی در شعر غیر مشترکباد با نگاشت  استعارة مفهومی. 2-6
  متنبّی در شعر« گمراهی». باد با نگاشت 2-6-9

 یام در« بااد »انت اعای باا موماوم عینای      بار أکرار شده ک  در ای  نود از استعاره موماوم  س ای  استعاره با بسامد 

  اشت باا أوجّا  ه و یستۀ ا لی نگدشۀ مومومی با نگاشت گمرایی نموت  آمیخت  شده است. در ای  نمون  استعار

 یای زیر قابل درک است:ب  نمون 
َ   َفففففففففففففففم    َِصفففففففففففففففنَاِمِ    َو َففففففففففففففف  َنففففففففففففففف

 

 فَاَم ففففففففففففففففففففففففففا  ِففففففففففففففففففففففففففِ  ِّ  َِ   فَفففففففففففففففففففففففففف  
 

 (12: 1041، امل نّب )
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کسی( با موشای پار از بااد )گماراه شاود(       نک یااند، ولی )یایشان گمراه گشت أرجم : مردمانی بودند ک  با عبادت بت)

 (64 :5، ج 5636 )منوچمریان .(یرگ 

أو ایف دنیاای ماوحش قارار گرفتا       باعا  أرسایم فضاا و    « گمرایی»در نمون  زیر نی  باد با نگاشت مرک ی 

 است:

 َتُ فففففففف ُّ ا ففففففففّ َُ  افُففففففففمُ  َمنَ ففففففففا َ افَفففففففف   
 

 َو تَففففففف َُه ِمن ففففففا ا   ففففففُ  َ ن تَلَ ففففففَ  ا َ ّففففففا 
 

 (151: 1041، امل نّب )   
باا  اوج آن حصااار نرسااند از آن روی  نکاا یا( از اناادساارگردانول و یاارا  )أرجماا : بادیااای أنااد و سااممگی  از یاا)

   .(566: 5، ج 5636)منوچمریان،  .(یراسنداز )قلّ ( آن دان  چینند، می نک یاأابند و پرندگان از  برنمی

ای  نگاشت در شعر انوری وجود ندارد  انوری دیدگاه مثبتی نسبت ب  ایا  عنصار دارد و آن را دلیلای بار     

 داند.مرایی نمیگ

  متنبّی شعردر « خشم»باد با نگاشت  .2-6-2

أرسایم کارده اسات. شااعر     « بااد »را باا موماوم عینای    « خشام »بار موموم ذینی یمانند ییای  استعاره با بسامد 

 کوبد:ک  لشکر دشمنان را دریم می دالوری ممدوحش را یمانند أندبادی دانست 

َ   َففففففففففمِ  َ ان فففففففففف  تُ َوَجففففففففففیی  یُفثَنّفففففففففف  ُ فففففففففف
 

 َ  یففففففففُا  َِ   واَجَ ففففففففب ُغُ ففففففففنا   َ  ففففففففا 
 

(1041 :107) 
و رویااروی  )نمایاناد  یایشان را( لشاکری )از او دور نماود( کا  یار کاوه را دو کاوه مای       أرجم : )و نی  دشمنان و نی ه)

 (566: 5636)منوچمریان،  (.ای نرم و لطیفشاخ  دربرابردشم ( گویی أندبادی است 

ک  أنماا چیا ی کا  با  آن اساتناد       د ای  نگاشت، نگاه و دید مثبت انوری نسبت ب  عنصر باد استونبدلیل 

جاایی،  یای مشترکی یمانند ویرانگری، جابا  با نگاشت« باد»شده خصای  نیکو است. در اشعار انوری عنصر 

شاود،  حسوب مای قدرت ک  عنصر  الب در أو یف باد م وارۀطرح م و عشق مطرح شده  وی با استواده از 

 أوانایی ممدوح خویش را در دالوری و عدالت یمانند باد نشان داده است.

 انوری شعر در« عشق»باد با نگاشت  استعارة مفهومی .2-6

حجمی نی  دانست  ب  ای  دلیل ک  باد یمانند عشاقی گرراسات کا      وارۀطرحأوان را می استعارۀ مومومیای  

دیگر در ای  بیت، مبدأ ک  عشاق اسات، رایای را بایاد سا ری       عبارتب   شاعر عمر خویش را فدای آن کرده

 أا ب  مقصدی یمانند باد دست یابد:کند 

 امبارداده پیش از ایا  عماری با  بااد عشاق او      
 

 بازگشاااتم عاشاااق دیااادار او أااادبیر چیسااات 
 

 (466: 5665انوری، )
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 قدرت( وارةطرح« )نابودگری»باد با نگاشت  .2-6-9

یم آمیخت  شاده  در ایا  نمونا  اساتعارۀ     در« باد»انت اعی با موموم عینی  بار موموم یوته با بسامد در ای  استعار

 یای زیر قابل درک است:  ب  نمون مومومی باد با نگاشت ویرانگری نموت  است و یستۀ ا لی نگاشت با أوجّ

 بااااااد دادممااااا  جاااااان و جماااااان بااااا   
 

 ای جااااااان جمااااااان أاااااارا بقااااااا باااااااد  
 

 (456: 5665انوری، )

بااد   استعارۀ مومومیکوبندگی باد در و ف ممدوح، در ذی  مخاطب یادآور خا یت عشق با ویژگی دریم

 است:با نگاشت مرک ی نابودگری 

 بااااااد در عشاااااقش بااااا دادم دو جماااااان 
 

 گیااااارد  برنمااااایماااااا را بااااا  دو حبّااااا   
 

 (465)یمان: 

 ت:  یا أکرار شده اسدر ای  بیت« نابودگری»مرک ی  ۀباد با نگاشت یست

 بااااااار بااااااااد أاااااااو داد روزگاااااااارم دل

 

 وان چیسااااات أااااارا کااااا  روزگاااااار ارزد 

 

 ( 466)یمان: 

 دل باااااااز باااااا  عاشااااااقی درافکناااااادم   

 

 بااااارداد بااااا  بااااااد عماااااد و ساااااوگندم   

 

 (466)یمان: 

برزنای آب و  »(. 435)یمان:  «باد دادم اندر پی و التب عمری »(. 416)یمان:  «باد دادیب ای دل أو مرا »

اعتقاادی با  ایا  امار      متنبّای درواقاع  وجاود نادارد،    متنبّیای  امر در اشعار (. 434)یمان:  «نییم  انده بر باد ک

نداشت  ک  عشق یمانند باد نابودگر و ویرانگر است  انوری با دیدگایی ک  نسابت با  ویرانگاری عشاق داشات       

 است از عنصر باد استواده کرده است.

 انوری شعردر « بخشی و حیاتزندگی»باد با نگاشت  .2-3

بخشی و حیات ب  عنصار بااد   ای نداشت ، جانب  آن اشاره متنبّییکی از مواردی ک  مخت  شعر انوری است و 

 کرده است: معرّفیبخش عنصری حیات عنوانب است. در بیت زیر شاعر باد را 

 نساایم باااد در اعجاااز زنااده کااردن خاااک     
 

 ببااااارد آب یمااااا  معجااااا ات عیسااااای را 
 

 (56: 5665انوری، )

 ساان با  معشوقش را « یبخشاتیح»یای مومومی باد با نگاشت مرک ی یمانند یای زیر نی  استعارهدر نمون 

 «جرم بادت نسایمی یافات چاون بااد مسایح     »بخشد: ان حیات و زندگی دوباره میک  ب  دیگر داندمسیحی می

 (.  566)یمان:  «باد  با ک  فحل بنات نبات بود»(. 11)یمان: 
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 و انوری متنبّی شعرمشترک در  غیر« خاک» مفهومیاستعارة . 2-6

از دیگر عنا ر اربع  خاک است ک  گایی در باوریای اساطیری و دینی نماد زایش، آفرینش، خلقات انساان   

 حسااب با  رود و گایی نیا  نمااد گاور و مارپ و پایگااه زوال و فناپاریری نیا         شمار میب زاد و ولد  و محلّ

 د.آی می

 «فرجام و پایان»اشت خاک با نگ .2-6-9

« فرجاام »با استواده از ویژگی ا لی عنصر خاک ک  فرجام و نابودی است، نگاشت مرک ی بیت زیار را   متنبّی

 کار رفت  است:نمادی  ب  ورطب    کرد ک  ای  نگاشت مرک یباید أوجّ البتّ   قرار داده

 إذا نِلفففففففُب ِمنفففففففَک ا فففففففُم   فَاملفففففففاُ  َرففففففف ِّ  
 

َُّ ا ّفففففففف ا فَفففففففف  اِب تُفففففففف ابُ وَُ فففففففف  مَ  ا ففففففففوُّ
 

 (124: 1041، امل نّب )
روی خااک اسات    آنچا  مقادار کا  یار    أرجم : اگر م  ب  محبّت أو رسم، مال دنیاا )با  چشامم( خاوار اسات و بای      )

 .(446: 5، ج 5636)منوچمریان،  .()فرجامش( خاک است

اسات. در نموناۀ زیار ایا  عنصار باا       کار رفتا   عنوان نمادی از سرانجام آدمی ب ب  متنبّیعنصر خاک در اشعار 

 را ب  ای  امر محتوم رینمون سازد:أوانست  ذی  خواننده « سرانجام»نگاشت مرک ی 

 فَ فففففففففففففففففففففِ ِ  االَ واُ  ِمفففففففففففففففففففففا َجفففففففففففففففففففففمِّ 
 

 َو رففففففففففففففِ ِ  االجسففففففففففففففاُ  ِمففففففففففففففا تُ  ِففففففففففففففتِ  
 

(1041 :172) 
 .(466: 5، ج 5636مریان، )منوچ .(یا از خاک آنیا از یوای جمان است و ای  جسمأرجم : ای  جان)
 «آزمندی»خاک با نگاشت  .2-6-2

شاده اسات. در بیات زیار      مشاخّ  و  معرّفای با اساتواده از عنا ار چمارگانا      متنبّی وات مختلف در اشعار 

 کار رفت  است:در أو یف خاک ب « آز و آزمندی»نگاشت مرک ی 

  َففففففففففف   فففففففففففاَن ِ دفففففففففففاب  ُ وَن  ُ یَِ  فففففففففففا
 

ففففففففا  َفَن ففففففففِب َفففففففففا َ      ُ  ِ  ُُدفففففففف ِ فَِ
 

(1041 :197) 
قانع نگشاتی )و خاود را    یاحجابولی ای خاک )زمی ( أو بدی    دیدار او قرار داشت دربرابر یاحجابأرجم : یمۀ )

 (666: 5636)منوچمریان،  .(نی  نقابش ساختی(

 «حیات»خاک با نگاشت  .2-6-8

 ایعمار دوبااره   دینادۀ نشاان . ایا  امار   شده استبار أکرار  دهدوازموموم انت اعی حیات با بسامد  ،در ای  الگو

 :بخشدمیاست ک  معشوق ب  عاشق 

 یااااا نجاأساااات اااام عشااااق أااااو از  اااام 
 

 مااااااارا خااااااااک درت آب حیاأسااااااات  
 

 (635: 5665)انوری، 
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شااعر باا   درواقاع    ودهبا استواده از عنصار خااک، ب رگاواری و عظمات معشاوقش را سات       ،در بیت زیرانوری 

 ا یمانند أاجی بر سرش دانست  است:خاک پای معشوق ر« حیات و جاودانگی»نگاشت مرک ی  استواده از

 خاااااااک پااااااای أاااااارا ز روی شاااااارف 
 

 انااااااوری یمچااااااو أاااااااج ساااااار دارد    
 

(5665 :456) 

ینگاام قیاام   »بیاان شاده اسات:    « حیاات و سارزندگی  »ی یای زیر نی  ای  نگاشت با یساتۀ مرکا   در نمون 

 (.  466)یمان:  «پایت راخاک

 خااود خااوایم کاارد ۀخااک درگاااه أاارا ساارم 
 

 آری از خاااک درت ایاا  قاادرم باااد رسااد     
 

 (466)یمان: 

(. 465)یماان:   «آأش  م گشت خاک پاای أاو  »(. 466)یمان:  «عشق أو خاک ألف بر سر یر گن  کند»

پاای  کاف   خاک»(. 456)یمان:  «سر کوی أو نیست خاکبسترم »(. 56)یمان:  «خاک قدمش ب  فخر بنشاند»

ب  منجنیق اجل خااک یام   »(. 63)یمان:  «پای حلم أو ندارد خاک ینگام درنگ»(. 456)یمان:  «أو کافور باد

 .(456)یمان:  «را ز خاک برآرد عشّاق ۀجمل»(. 563)یمان:  «نری اند

 «ت و بزرگیعزّ»خاک با نگاشت  .2-6-6

و ت عا ّ  مایاۀ ر، عنصار خااک را دسات   باا  یشات ت و ب رگی با بساامد  انوری با استناد ب  نگاشت مرک ی ع ّ

 ب رگواری معشوقش قرار داده است:

 وکنااااادیبرنأاااااا کیمیاااااای خااااااک درت 
 

 در  ااح  یااین کااان ننمااد گااویر آفتاااب     
 

 (66)یمان: 

 ، احترام، ب رگی أکرار شده است:ع ّتای  نگاشت در ابیات زیر با یستۀ مرک ی: 

 شااایا نمنااد اگاار أااو اشااارت کناای باا  فخاار   
 

 ه أااو ساار ماااه و آفتاااب   باار خاااک بارگااا   
 

 (65)یمان: 

 .(563)یمان:  «نعل ستور أو بر م  خاک»موارد مشاب  ای  نود نگاشت: 

 مثاااااال چااااارر و خااااااک بارگاااااایش   
 

 حاااااااادی  أشاااااااان  و آب زاللساااااااات 
 

 (556)یمان: 

 «گاردی کا  مایا  و ماددش خااک راه اوسات      »(. 566)یماان:   «خاک درش ملوک جمان را نشیمنست»

)یماان:   «خااک و خاشااک من لات ز شارف    »(. 563)یماان:   «خاک ازو وقاار گرفات  گویر »(. 565)یمان: 

546  .) 
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 «صبر»خاک با نگاشت . 2-6-6

بار در اشاعار اناوری أکارار شاده اسات. در بیات زیار        چمار «  بر»خاک با نگاشت مرک ی  استعارۀ مومومی

ماوم  مو عناوان با  را «  ابر »کا ی  خاک، نگاشت مر ویژهب یمدیگر و  درمقابلشاعر با قرار دادن عنا ر اربع  

 ا لی بیت زیر أعیی  کرده است:

 ناااا  بااااا آرام حلمااااش خاااااک را  اااابر  
 

 ناااا  بااااا أعجیاااال اماااارش باااااد را پاااار      
 

 (656)یمان: 

مجاای ان وقاار أاو یمچاو     »(. 534)یمان:  «علم أو یمچو خاک دید باد را قرار»موارد مشاب  ای  نگاشت: 

دو  رشاع  ۀدر مقایسا  آنچا  . (655)یمان:  «اد عجول خاک  بورپیش حلمش بب »(. 656)یمان:  «خاک  بور

بیشاتر نمادیاای    متنبّای شود  أواوت دیدگاه شاعران نسبت ب  نگاشات آب اسات، در اشاعار    شاعر مشایده می

ا در اشعار اناوری وجاوه مثبتای    نظر شاعر بوده است، امّ منوی و خاکستری یمانند فرجام و پایان و آزمندی مدّ

 و  بر است. ع ّتر گرفت ، ای  امور یمانند حیات، برای آب درنظ

 و انوری متنبّیمشترک در اشعار « آتش» استعارة مفهومی. 2-3

)ملکوت خادایی( در أصاعید   ا ل خود  یسوب در باوریای اساطیری آأش مظمری از روح الیوأی است ک  

، و قاائمی  ورخاالقی چتارودی  پر.ک: ) ی انساان دمیاده شاده اسات    ر حیات ماادّ عنوان روح المی داست و ب 

5613 :565  .) 

 «نابودگری»آتش با نگاشت . 2-3-9

رکا ی  بیت زیر با نگاشات م  ویژهب و  متنبّیبردن است. ای  ویژگی در اشعار خا یت آأش در نابودی و ازبی 

 یمراه و یمگام است:« نابودی»

 ِفففففففففففففَ ا ا یَففففففففففففمِ   َ ففففففففففففَ  غَفففففففففففف    َ یفففففففففففف   
 

  ُ ا َ ففففففففففففففففففففُ وِّ َفففففففففففففففففففففا  جففففففففففففففففففففی  ُ  فوَ  
 

(1041 :214) 
: 5 ، ج5636)منوچمریاان،   .(است و بر پیکره دشم  آأشی فروزان است عطرافشانفردا بوی خوش امروز  أرجم : پس)

433) 

 أر شده است:در ذی  خواننده ملمو « نبرد»در بیت زیر نی  ای  نگاشت با استواده از واژه 

 َمَ وِی فففففففففففففففف    ََ وِی فففففففففففففففف   ِمففففففففففففففففا ُ وِ ففففففففففففففففا
 

 لُ  ا نُُّفففففففففمِ  َو ُ  َ فففففففف ِب تُم َفففففففف ُ َ فففففففف 
 

(1041 :121) 
شاود و آأاش نبارد،    یاا گرفتا  مای   رسایدن با  او، جاان    راه درنشینی از أبار بنی عادیّ اسات کا     أرجم : او دلبرِ بادی )

 (566: 6ج ، 5636)منوچمریان،  .(افروخت 
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 «سوزندگی و نابودی»آتش با نگاشت  .2-3-2

آأاش قابال أشاخی  اسات. بیات زیار آأاش        « ناابودگری »نگاشت مرک ی  متنبّینی  یمانند  در اشعار انوری

 کردن آه سین  را دارد:شی و نابودخا یت ایجاد ا

  ااام کسااای را بااا  خانااا  در چااا  نشاااینی  ر
 

 کااااااأش دل را بااااا  آب دیاااااده نشااااااند  
 

(5665 :463) 

 ت در بیت زیر نی  نمود یافت  است:ای  نگاش

 زنااایخااارم  مااای  گااارد مااااه از مشااای  
 

 زناااایواأااااش اناااادر خاااارم  ماااا  ماااای  
 

 (436 )یمان:

 و انوری متنبّیمشترک در اشعار  غیر« آتش» استعارة مفهومی. 2-1

 متنبّیدر اشعار « خشم»آتش با نگاشت  استعارة مفهومی .2-1-9

اسات.   ای از رنا  ساوزان  یای خود، نمادی از خشم و عراب المای و بوأا   پردازیآأش در یکی دیگر از رم 

آأاش باا نگاشات     متنبّای یا ک  در بیشتر اشعار وجود دارد نشان از عراب آن است. در اشعار یکی از ای  جلوه

 مان  است ک  مومومی انت اعی دارد:حاالت ز کنندۀبیان« خشم»مرک ی 

ِ  َ ا ن ففففففاِ  ِف ا َ ففففففا َ  َملَفففففف  ااَّ  َوغَففففففی
 

َُ اا ففففففففِ  َملَفففففففف  ا  فففففففف ِّ    َو ِکن ففففففففتُ غَففففففففی
 

(1041 :141) 
 .(خشاامِ اساایر باار بنااد و ریساامان یمچااونآأااش در دل و جااان، بلکاا   سااانباا أرجماا : و خشاامی از ایاا  زماناا  دارم )

 .(641: 6ج ، 5636)منوچمریان، 

بلکا  موااییمی یمانناد     ،مشترکی با اندیش  انوری ندارد، اناوری آأاش را خشام نشامرده     نظرنقط ای  امر 

 کار برده است.بیان ای  موموم ب و عشق را برای یجران 

 در اشعار انوری« هجران» استعارة مفهومی. 2-1-2

اسات. ایا  نگاشات    « یجاران » اساتعارۀ موماومی   متنبّییای مرک ی در اشعار انوری و وج  أمای  میان نگاشت

 انند آأشی سوزنده در دل عاشق است:أنما مخت  اشعار انوری است. در ابیات زیر عراب یجران یم

 زاأش یجاران یاار   پرخونآب چشمم گشت 

 آب و آأش دارم از یجران او در چشام و دل 

 بارد آب چشمم ز آأاش دل ن یات جاان مای    
 

 یست باد سرد م  بر خااک از آن کاافور باار    

 از دل چااون بااادم از دوران گااردون خاکسااار

 یمچو باد أناد کااه از روی خااک انادر قواار     
 

(5665 :513) 

درواقاع  أشاکیل داده اسات.   « آأش ویرانگر است»یا را یمی  نگاشت مرک ی تعارهیستۀ مرک ی بیشتر ای  اس
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 :یجران برای عاشق است سانب در بیت زیر آأش در نابودگی 

 آأش یجران چنان رنگی  شدسات آب چشمم ز
 

 زارکاا  رر باااد بماااری خاااک کااوه اللاا      
 

 (513)یمان: 

 عار انوریدر اش« عشق»هجران با نگاشت  استعارة مفهومی .2-1-8

کاربرد دارد  عشق است. در بیات زیار از اناوری     ادبیّاتیکی از بیشتری  ا طمحاأی ک  برای عنصر آأش در 

 کار رفت  است:موموم عینی آأش ب  برای بیان« عشق»ای  نگاشت مرک ی یعنی 

 زاأاااااش عشاااااق سااااایم نیسااااات مااااارا   
 

  خااااااطرم الجااااارم چاااااو آب زرسااااات  
 

 (665)یمان: 

قاراری و ساوزندگی   آأش با نگاشت مرکا ی مشاترک خشام، ناابودگری، بای      ،وریو ان متنبّیدر اشعار 

ساامد را  در اشاعار اناوری بیشاتری  ب    باار  64با بسامد « خاک» استعارۀ مومومیی کلّ طورب  شده است. مشخّ 

باا  « آب»عنصار   متنبّای دیندۀ بسامد عنصر خااک در اشاعار اناوری اسات. در اشاعار      داشت  است. ای  امر نشان

 خود اختصاص داده است.ب بیشتری  استعاره را  56شت  بسامد دا

 گیرینتیجه. 8
چالش کشیدند و ادعاا  ب کنیم، نگاه کمسیی استعاره را یا زندگی مییایی ک  با آنلیکاف و جانسون با انتشار استعاره

حاوزۀ اندیشا  و عملماان را نیا        ازجملکردند استعاره، أنما ب  حوزۀ زبان محدود نشده، بلک  سراسر زندگی روزمره و 

مااییتی اساسااً     - کنایم آن فکار و عمال مای    براساا  کا    - ماا  ۀیارروز ک  نظام موماومی   یطورب در برگرفت  است، 

عات و انتظارات ماا نسابت   أوانند أوقّدیند، بلک  مینگاه کنونی ما ب  زندگی را شکل می أنمان یا استعاره .استعاری دارد

أری  عنا ر موجاود اسات کا  در اشاعار شااعران جماان و       عنا ر اربع  یکی از ممم ه را نی  أعیی  کنند.ب  زندگی آیند

 کاار با  لیا  خاویش   ای داشت  است.  الباً ایا  عنا ار در معاانی  یار از معاانی اوّ     فارسی و عربی بازأاب گسترده ویژه ب 

کار رفتا  اسات. عنصار    أصوّرات ذینی ب یا یا ویژگی ای  عنا ر در موموم  وات و متنبّیروند. در اشعار انوری و  می

و در اشاعار اناوری باا موااییمی یمانناد      «  راحت و روشنی، بخشایش، قناعت»یمانند  یمیموایبا  متنبّیآب در اشعار 

شاود  کار رفت  است. أوااوأی کا  در ایا  اشاعار یافتا  مای      ب « قراری و أکاپو، قدرتمی(، بیحج ۀوارطرحبخشایش )»

 است. متنبّیبسامد متواوت و برأر در اشعار  دیندۀننشا

و در اشاعار اناوری باا    « جاایی، گمرایای و خشام   و جابا   أحارّک »باا موااییمی یمانناد     متنبّای عنصر باد در اشاعار  

است. أواوأی ک  در نگاشت ای  عنصر در اشعار انوری « عشق، نابودگری، أکاپو و حیات»یای مرک ی یمانند  نگاشت

 و عشق است. یبخشاتیح ازلحاظشود  نگاه متواوت انوری ب  عنصر باد دیده می متنبّیو 

حیاات،  »یاای  و در اشاعار اناوری باا نگاشات    « فرجام و پایان و حرص»یای با نگاشت متنبّیعنصر خاک در اشعار 
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ش بخاش خااک و بساامد بااالی آن در اشاعار     اسات. نگااه مثبات اناوری با  عنصار زنادگی       « و ب رگی و  ابر  ع ّت

 ای  شاعر نسبت ب  ای  عنصر است. فعّال ذینیّت دیندۀ نشان

یاای  و در اشاعار اناوری باا نگاشات    « ناابودگری و خشام  »یاای مرکا ی   باا نگاشات   متنبّای عنصر آأش در اشاعار  

 ه است.شدبیان « سوزندگی، یجران و عشق»

 56ا ای  عنا ر در اشعار انوری با بساامد  بازأاب یافت  است  امّ متنبّیعنا ر اربع  در اشعار انوری و  استعارۀ مومومی

عنصر آب بساامد   متنبّیبار أکرار شده است. در اشعار انوری عنصر خاک و در اشعار  66با بسامد  متنبّیبار و در اشعار 

عنا ار   ویاژه با  نگااه مشاترک دو شااعر با  طبیعات و       دینادۀ د اختصاص داده است. ای  امر نشاان خوب أری را فراوان

 آن است. ۀدیندلیأشک
 و مآخذ منابع
چاا  اول،   .ویا  باباایی  ایتماام پر مۀ سعید نویسی و با  بامقدّ .دیوان انوری .(5665) ب  محمّد اوحدالدّی  محمّدانوری، 

 أمران: نگاه.  

 . 6پیاپی ، ینرو  شناسیفصلنامۀ روان .أثییر روان بر ایر ینرمند .(5611) نغم  رئیسی و رضابافتی، 

أارازی و  یام  نظریّاۀ أحلیل نمادینگی آأش در اسااطیر بار مبناای     (.5613دخت و فرزاد قائمی )پورخالقی چترودی، م 

 .553-36 (566) 46، جستاریای ادبی .ایرویکرد نقد اسطوره

 . أمران: سخ .تور زایشی(شناسی نظری )پیدایش و أکوی  دسزبان (.5661) محمّد، دبیرمقدّم

، (6) 4، أطبیقای  ادبیّاات  نشاریۀ  ب فرینگ و ادب عربای در شاعر اناوری.   بازأا (.5635) و ابوذر أکشوند، أورج زینی
566-566. 

 . أمران: سخ .فروش ایمیمولس ک(. 5666محمّدرضا ) ،کدکنییعیشو

 أمران: فردو .. شناسیسبی (.5664شمیسا، سیرو  )

 کادکنی. رضاا شاویعی  محمّدش( در آیاار  بررسی عنا ر اربعا  )بااد، آب، خااک و آأا     (.5636  )معی محمّد واری، 

 .66-66، (5) 6، ، عرفان و فلسو ادبیّاتای  مطالعات رشت  یانم

 ویشگاه فرینگ و ینر اسممی.أمران: پژ .شناسیدرآمدی بر معنی .(5614کوروش ) ووی، 

 أمران: سخ . .یایا، رویکردیا و روشنظریّ شناسی، سبی (.5636فتوحی، محمود )

 (،64) 5، فصلنامۀ نقد ادبای  خوردن.ییوان شمس برمبنای کنش حسّیای مومومی در داستعاره (.5636کریمی، طایره )

546-551. 

 العود. ولی، بریوت: داراأل الطّبعة .املتنبّ دیوان  (.3041)ابو طّیب ، املتنّب 
 .665-666(، 4، )أطبیقی ادبیّاتنشریۀ  .أطبیقی ادبیّاترؤیای  .(5636) منوچمریان، علیرضا

 ل و دوم، أمران: زوار.. ج ء اوّمتنبّیأرجم  و أحلیل دیوان  (.5636) -------------

https://www.magiran.com/volume/22096
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 امللّخص
بعرر   «أنرروري»ة. ةنرراج يف دیرروان ة ومفهومی ررهررا ظرراةرل إدرا ی ررة، ولفن  د ظرراةرل لغوی رراالسررتعارل لیسرر   ررر   أن   «مررارج جونسررون» و «جررورل لیفررا » غویررون کررریرررا الل  

 -ة راسررة الالیرررة، وفرررص مرررنه  و رررفی  ة العنا ررر ابربعرررة. لمرررد قامررر  الد  بیعرررة، و ا  رررةررراه املواضررریا ةرررو وجررود ولثررر   نا رررر ال   مرر  ؛ ماثلرررة لشرررعر املتنررر   املواضرریا امل
 رررا  ة ةررراه، كستفشرررا سرررب  اإلد  می ررراالسرررتعارل املفهو  . إن  صرررمیم االسرررتعاري السرررتعارا  العنا رررر ابربعرررة يف نرررعر ابنررروري واملتنررر   الت  وفرررص بدراسرررة ممارنرررة ة، حتلیلی ررر

ة يف ة. حصررریلة ةررراا البارررا ةررر  انعفررراة العنا رررر ابربعرررة،  ا  رررظرررر إع معررري المصررریدل وملسرررها برثیرررة أوضررر  وأ  رررر أدبی ررروةررراا یسرررا د المرررار   لررر  الن   املمررراثل .
يف  «ماراجلهررد والر ررة والررد  »و  «نمررو والرکررةسررام  والت  الت  » شرر کة کرررل. وقررد اسررت دم  ابلفررا  املمررر   33د  برر د  مرررل، ويف قصررا د املتنرر    01د نرروري برر د  قصررا د اب

يت كررنعف  وال رر« رب والغفرر  والیررال وان رررانالل والرر  واجلشررا والص ررالمنا ررة والف رر»ا ری  مبعرري العنا ررر ابربعررة، وةنررات كناقفررا  يف ألفررا   قصررا د ةررای  الش رر
 بیعة والعنا ر ابربعة.ا ر ورثیته اإلجيابیة لل   حیا كَُدل   لی انبساط الش   ، نوري أ  ر م  املتن  قصا د ابوكتواكر يف 

 .والعنا ر ابربعة ومیةهستعارل املفببیوردي، املتن ، االنوري اابابدب املمارن،  :املفردات الّرئیسیة
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