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 کورتە   چکیده 
های زیرشمول در جُستار حاضر با هدف بازنمایی استعاری الیۀ معنایی جهان

اثر شیرکو بیکس از منظر    کرسی ( به بررسی  1999های متن ورث )انگارۀ جهان

شیرکو    یمناظر شعر  ت یماه رویکرد شناختی پرداخته است. در این پژوهش،  

مورد بررسی   دیدگاه وینوع منظر و    ن ییتعهمچنین  و    یزبان  لحاظبه  بیکس

تحلیلی بوده -توصیفی قرار گرفته است. ماهیت روش انجام این پژوهشِ کیفی،  

داده کتابخانهو  روش  به  کتاب  ها  از  شیرکو    کرسیای  گردآوری   بیکس اثر 

  ی چگونه مناظر ادب نگارندگان، همچنین، قصد دارند تا نشان دهند که اند. شده

  ی کرساو در سرآغاز کتاب    اتیافکار و ذهن  انیب  لۀیوس  کس،یب  رکویشعر ش
است. بر    بوده  تکیه  با  جهانبنابراین،  انگارۀ  در  استعاره  به  مفهوم  متن  های 

 کرسی های استعاری این شاعر ُکردزبان در سرآغاز کتاب  رمزگشایی از جهان 

-به منظور کشف نگرش پدیدآورندۀ اثر پرداخته شد. نتایج نشان داد که کالن

های روساختی مثابۀ درون از رهگذر خُرداستعاره استعارۀ زیرساختی بیرون به 

 شوند. عنوان انسان هستند، بازنمایی می  صه و نمایشنامه که بهباد، شعر، ق

لێکۆڵێنەوەی بەردەست بە مەبەستی نواندنەوەی خوازەیی ڕەهەندی واتایی جیهانە   
تیۆری لە  وێرس  ی الوەکییەکان  دەقی  )-جیهانەکانی  بەرهەمی  ١٩٩٩دا    ،)

وە.   دانانی شێرکۆ بێکەسی بەپێی بۆچوونی مەعریفەیی تاوتوێ کردو  کورسی 
لەم توێژینەوەدا، چییەتی دیمەنە شیعرییەکانی شێرکۆ بێکەس لە ڕووی زمانی 

میتۆدی باس.  بەر  خراوەتە  بۆچوونەوە  و  ڕوانگە  جۆری   کە لێکۆڵینەوە و 
شیکارانەیە و داتاکان بە شێوەی کتێبخانەیی و لە دەقی  - چۆنایەتی، لێکدانەوەیی 

دیمەنە  کورسی   کە  دەربخەن  ئەوە  دەیانەوێت  هەروەها،  نووسەران،  دەرهێنراون. 
و  بیر  دەربڕینی  ئامرازی  بوونەتە  بێکەس چۆن  شێرکۆ  شیعری  ئەدەبییەکانی 

بەستن بە چەمکی  بە پشت دا. کەوابوو،  کورسی زەینییەتی لە سەرەتای کتێبی  
خوازە لە تیۆریی جیهانەکانی دەقدا و بە مەبەستی تیشک خستنەسەر ڕوانگەی 

هێماکانیان لە جیهانی خوازەیی ئەم شاعیرە    دەرخستنی دانەری دەقەکە، هەوڵی  
کوردزمانەدا داوە. ئەنجامەکان دەریانخست کە گەورەخوازەی ژێرخانیی دەرەکی، 

نا نموونەی هاوشێوەی  با، وەکوو  وردەخوازەگەلی ڕووکاری  لە ڕێگەی  وەکی، 
 شیعر، چیرۆک و شانۆنامەوە کە بە مرۆڤ دەژمێردرێن، دەنوێندرێنەوە. 

کلیدی  جهان   : واژگان  منتانگارة  زیرشمول جهان   ؛های  های 

 کرسی.  ؛شیرکو بیکس ؛ُخرداستعاره ؛استعارهکالن  ؛معرفتی 

جیهانگەلی الوەکیی   ؛تیۆریی جیهانەکانی دەق  گەلی سەرەکی: وشە  
 .کورسی  ؛شێرکۆ بێکەس ؛وردەخوازە ؛گەورەخوازە ؛مەعریفەیی

 مقدمه  -1
ترین شاعر جهانی  در اذهان اهل فن، شیرکو بیکس شاعر نوپرداز معاصر کُرد، رساترین صدای شعر کُردی و بلندآوازه

شیرکو بیکس در    نامۀشناختنویس کُرد در مقدمۀ کتاب  ( رمان1398کُرد در عصر حاضر شناخته شده است. نهایی ) 
 نویسد: مورد شعر وی چنین می

ای است که بیش از هفتاد سال در آن زندگی کرده شناخت او از زمان، مکان و جامعهشعر شیرکو محصول درک و  
است. ... هر چیزی که در آسمان و زمین و این خاک است از ابر و باد و مه و خورشید تا دشت و کوه و آب و  

 (. 8: 1٤٠٠) شوندمی جان همه و همه  در شعر او ابزار بیان افکار و ذهنیاتشخاک، از موجودات زنده تا اشیاء بی 
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بنا به گفتۀ خود شیرکو بیکس نیز اگر طبیعت را از شعر او بگیرند، چیزی به جز یک مشت کلمه از آن باقی  

چه باشد  گیرد تا روایتگر آنچه که در طبیعت و مکان هست در شعر او جان می (. هر آن29:  1375ماند )صالحی،  نمی

در یک کالم شعر شیرکو بیکس مبتنی بر طبیعت است و  همین مسأله است اش گذشته است. که بر خودش و جامعه

که در محافل ادبی فراوانی به این  رغم اینگیرد. علیکه مخاطب در مقابل دریایی از خیال و واژه و تصویر قرار می

اختی به  هایی با رهیافتی شنموضوع اشاره شده است که شعر شیرکو بیکس مبتنی بر طبیعت است و حتی پژوهش

های زیرشمول  یک به تعداد و نوع جهانهای استعاری شعر شیرکو بیکس انجام شده است، اما هیچمنظور کشف جهان

بر مبنای استعاره با توجه به هدف پژوهش که  ای نکردههای منظربنیاد در شعر او اشارهبازنمایی شده  بنابراین  اند؛ 

توان این پرسش را  تعیین نوع منظر و بینش شیرکو بیکس است، میبررسی ماهیت مناظر شعری وی از نظر زبانی و  

اند؟ برای پاسخ به پرسش  او شده  اتیافکار و ذهن  انیب  مطرح کرد که چگونه مناظر ادبی شعر شیرکو بیکس، وسیلۀ

رآغاز  کنند، س راه افکار شخصیت ادبی را مشخص میای که مناظر ادبی در شعر نقشهمطرح شده و پشتیبانی از فرضیه

های  انگارۀ جهان  در  1های زیرشمولتحلیلی بر اساس جهان- اثر شیرکو بیکس را به صورت توصیفی  کرسی کتاب  

  ٤ی شناخت   یدر شعرشناس  یشناخت  یکردیرو  ،متن  یهاجهان  ۀانگار( مورد بررسی قرار خواهیم داد.  1999،  3)ورث  2متن

به آن  چارچوب  در  استعاره  که  ز  ک یعنوان  است  بهشودیم  یبندطبقه  رشمول یجهان  استعاره  جهان    کی عنوان  . 

  ،کسیب  رکوی شعر ش  یاز ارکان اصل   یکیاست.    یاثر ادب  دآورندۀیپد  شۀیراه زبان و انداز نقشه  ییبازنما  رشمول،یز

اش  چه را که بر او و جامعهآن  ی ژگیو  نیاست که شاعر بر اساس هم  عت یبر طب  ینوپرداز معاصر کُرد، شعر مبتن رشاع 

های  که مجهز به ابدال عنوان یک ابزار تحلیلیِ شناختی از آن جاییهای متن بهانگارۀ جهان.  کندیم  ت یگذشته است، روا

 داند.ان گفتمان را در شناسایی نگرش پدیدآورندۀ اثر دخیل میکنندگهای شناختی شرکتمکانی است، مشارکت-زمانی

شناسی در بخش  های مرتبط با این نوشتار، و به روشدر ادامه، ابتدا به معرفی این شاعر کُردزبان، معرفی پژوهش

اخت.  های متن در رویکرد شناختی خواهیم پرد مقدمه اشاره خواهیم کرد، سپس، به معرفی مختصری از انگارۀ جهان

 پردازیم. گیری این بحث میو در پایان به نتیجه کرسیها از کتاب  در بخش سوم هم به تحلیل داده

( شاعر معاصر نوپرداز کُرد عراقی که در شعر پیرو مکتب عبداهلل گوران، پدر شعر  2٠13ـ 19٤٠شیرکو بیکس )

سالگی منتشر کرد و در    17بدیلی در دگردیسی شعر کُردی داشت. اولین شعرش را در سن  نو کُردی، بود و نقش بی

همراه  به  197٠منتشر کرد. در سال(  شعر  )پرتو  ستبهەڵ ی هتریفهدر بغداد اولین دفتر شعرش را هم با عنوان    1968سال  

گذاشتن وزن هجایی در شعر کُردی را با  تعدادی از شاعران و نویسندگان آن زمان لزوم تغییر در شعر کُردی و کنار

  1988های دنیا شهرتی جهانی یافت و در سال  انتشار بیانیۀ روانگه )دیدگاه( اعالم کرد. با ترجمۀ آثارش به اکثر زبان

از کشور سوئد شد و لقب شهروند افتخاری را از کشور ایتالیا دریافت کرد و حتی    5ی کورت توخولسک  برندۀ جایزۀ

 
1. Epistemic sub-world. 
2. Text Worlds Theory. 
3. P. Werth. 
4. cognitive poetics. 
5. K. Tucholsky. 
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در کتاب اشعارش هم  از  دانشهای  برخی  ایران هم  درسی  در  گنجانده شد.  کانادا  و  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  آموزان 

  ل، یپادشاه کلمات، سلطان تخناگونی مانند  های مختلفی از اشعار وی به زبان فارسی برگردانده شد و القاب گوگزیده

(. 1395از سوی مترجمان، منتقدان و خوانندگان آثارش به وی داده شد )سجادی،    واژه  دی مروار  یایامپراتور شعر و در

در کشور سوئد چشم از جهان فرو بست و بنابر وصیتش در پارک آزادی شهر سلیمانیه به خاک سپرده    2٠13در سال  

ها در ایران به شتر آناثر است که بی  ٤٤الغ بر ب  2٠13تا    1968های ادبی این شاعر پُرکار از سال  شد. نتیجۀ فعالیت

شده تجدید چاپ  آریوحان  انتشارات  میکوشش  نمونه  برای  به:  اند.  آهنگر توان   درۀ(،  1976)  آهو(،  1971)  کاوه 
  مهمان پاییزی (،  2٠٠1)  نامه رنگ(،  1998)  شاعر  ک یو مار و روزشمارِ    ب یصل(،  1998)  بوی نامه (،  1991)  ها پروانه

 ( اشاره کرد.2٠11)  من است سرزمیناکنون دختری  ، (2٠٠7) گردنبند(، 2٠٠5) یصندل (،2٠٠2)

به معرفی برخیهای انجامدر معرفی پژوهش ابتدا  پژوهشگران   یهاپژوهش  گرفته در راستای نوشتار حاضر، 

ایرانی در مورد کالن استعاره و های مربوط به پژوهشگران غیر، برخی از پژوهشو بعد از آن خواهیم پرداخت یرانیا

در رابطه با مفهوم    یرانی گرفته توسط پژوهشگران اصورت  یها از پژوهشهای زیرشمول معرفی خواهند شد.  جهان

با    یا ( در مقاله1396)  یرودسر   نژادفی. لطهای زیر اشاره کردبه پژوهش  توانیم  رشمول ی ز  یها استعاره و جهانکالن

از استعارۀ    ییاثر فروغ فرخزاد« به رمزگشا  سوزدیباغچه م  ی پل ورث در شعر دلم برا  ی معرفت  رشمولیجهان زعنوان »

استعارۀ دانش:  ( در مقالۀ »کالن1399و همکاران )  ییآقایفروغ فرخزاد پرداخت. عل  یشناختجهان معرفت  یمفهوم

ش  یقی تطب  یبررس عباس    کسیب   رکویاشعار  سامان  ف«یشر  ی نیمیو  از    یرساختیز  ۀاستعار   کالن  ی دهنحوۀ  دانش 

و    ییآقایکردند. عل  یرا بررس  فیشر  ینیمیو عباس    کسیب  رکویاز دو شعر از ش   یخُرد روساخت  یمفهوم  یها استعاره

انسجام کالن    یچگونگ کس«یب  رکویبه کالن استعارۀ عشق در اشعار ش  یشناخت  یکردی( در مقالۀ »رو1399همکاران )

استعاره  یرساختی ز  استعارۀ از  را  بخش  یمفهوم  ی هاعشق  روساختِ  در  موجود  پا  ی خُرد  شعر  از    شنامه ینما  ان یاز 

( در مقالۀ  1399و همکاران )  ییآقایکردند. عل  یرا بررس  کسیب  رکوی اثر ش  من است  ن یسرزم  یدختر  نکیامجموعۀ  

شناخت استعارۀ  ش  ی آزاد  ی»کالن  اشعار  بررس  کس«یب  رکوی در  ز  یبه  استعارۀ  استفا  یآزاد  یرساخت یکالن  از    دهبا 

 پرداختند.  من است ن یسرزم یدختر  نکیادر مجموعۀ  یخُرد روساخت یها استعاره

ابزاری مفهومی که  ی در پژوهشرانیار یپژوهشگران غ  همچنین به عنوان  استعاره  به مفهوم کالن  های مختلفی 

توان به موارد زیر  کند، پرداختند که از آن جمله میهای خُرد فراهم میاستعارهمتنی برای  متنی یا درونانسجام برون

برخورد  های خُرد پرداخت.  ای از استعارهاستعاره با استفاده از مجموعه( به وجود یک کالن199٤اشاره کرد. ورث )

(  1989و ترنر )  لیکاف( و  198٠و جانسون )  لیکاف معاصر مانند    انه ی گراشناخت  یهاتیورث با استعاره، که با روا

گسترده   ای  دار ی پاهای  کالن استعارهبلکه بر    ،ردکیگفتمان تمرکز نم  کی   روساختی  ی ها ، بر استعارهشتمطابقت دا 

( در مقالۀ » کالن  1999)  6د. پیلر شیم  ی ناش  روساختی  یمرتبط از استعاره ها   ی هانمونه  یکه از توال  کرد یتمرکز م

استعاره در گفتمان هواداران خودرو« به تشریح بدنه گفتمان هواداران خودرو، انواع متن آن و عملکردهای ارتباطی  

 
6I. Piller  
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و فعاالن   ها موجودات هستند، با این موجودات بدرفتاری شده استپرداخت و به دو کالن استعاره گسترده: ماشین

انسجام یافته    دستوریی  های واژگانی و الگوهااز طریق انتخابد که  کنن بدرفتاری میخودروها  با  کننده  حقوق مصرف

قطب شمال«    رهیدر دا  یدر »درختان   «درختان  یجنگل برا  دنید( در بخشی از مقالۀ »2٠٠3بودند، اشاره کرد. الهی )

رش ادبی شخصیت ادبی در های استعاری در این شعر پرداخت. بررسی او نشان داد نگ ی به بررسی جهاناثر آل پرد

( در پژوهشی با  2٠٠٤رابطه با منظر ارائه شده در شعر مذکور منجر به ایجاد چندین جهان زیرشمول شد. الهی )

نقل است:  زیرشمول  جهان  یک  جهان  »تمام  نورمن  عنوان  اثر  از«  »پس  در  زیرشمول  جهان  ایجاد  و  مستقیم  قول 

گیری  ست اصول انگارۀ جهان متن بر متون ادبی به بررسی نحوۀ شکلپذیری کارب«، ضمن آزمودن انعطاف7کیگمک

شده از یک جهان زیرشمول نگرشی  های زیرشمول ایجاد جهان زیرشمول ایجادشده توسط نقل قول مستقیم و جهان

  ابیی«  و مناظر شعر کانادا  یاستعارکالن  یها نگاشت»  ( در پژوهشِ دیگری با عنوان 2٠٠7پرداخت. همچنین، الهی )

های متمایز را شناسایی کرد که رابطۀ بین منظر ادبی استعاره، تعدادی از کالنشعر  15٠  ای ازنمونه  لیو تحل  هیتجز

جنبهبازنمایی برخی  و  موجودیتشده  یا  میها  را  ادبی  متن  جهان  درون  )  نگاشتند.های  یک  2٠1٠کووچش  در   )

ها، بدون نمود ها پرداخت و به امکان وجود کالن استعارهرهبندی از استعاره در ادبیات، به بحث کالن استعاتقسیم

آن ادبی اشاره کرد.ظاهری  متون  تمام  استعاره در جهان2٠13)  8بروس   ها در  در رسالۀ »)کالن(  بحران  (  متن  های 

ت مفهومی  (، اثرا 199٤استعارۀ ورث )اقتصادی: به سوی نگاهی موقعیتی به استعاره در گفتمان« با تکیه بر مفهوم کالن

مورد بررسی و واکاوی قرار   2٠٠8استعاره در سطح گفتمان را در پنج مقاله در خصوص بحران مالی بریتانیا در سال  

متنی در یک  متنی و انسجام درونمثابۀ ابزار انسجام بروناستعاره به( در مقالۀ »کالن2٠15)  1٠و شیلیایف   9داد. رزانووا 

 11ن استعارۀ: سگ یک مرد است در چهار رمان از جک لندن پرداختند. وانگ مجموعه از متون ادبی« به نقش کال

  ک یکالس   شعر  ی« شاعره   یل»  آثار  لیتحل  ( در مقالۀ »تحلیلی بر شعر لی هی از نگاه انگارۀ جهان زیرشمول« به  2٠19)

 .پرداخت  رشمول یبا  استفاده از انگارۀ جهان ز ینیچ

  کرسی های آن برگرفته از سرآغاز کتاب   تحلیلی بوده و انتخاب داده-شناختی جُستار پیشرو توصیفیماهیت روش

توسط سیامند شاسواری به    2٠13( اثر شیرکو بیکس است. این کتاب به زبان کُردی سورانی است و در سال  2٠٠5)

جو در  واست که جست  کرسیاب  خوانی و بازگویی رویدادها، رویۀ کتزبان فارسی برگردانده شده است. حکایت

خاطرات و تاریخ کُرد است که از طریق حافظۀ یک شهر، آمیخته با یادبودها و حافظۀ شیرکو بیکس از زبان یک  

و   کرسیو یا پاسخگویی به پرسش پژوهش با توجه به ماهیت کتاب    شود. روش بررسی فرضیّهصندلی روایت می

  ت یبا در نظر گرفتن ماه  ( صورت گرفته است.1999های متن )ورث،  هانهمچنین با در نظرگرفتن ماهیت انگارۀ ج

های  های زیرشمول در انگارۀ جهانکار شناختی الیۀ جهانومبتنی بر طبیعت است و همچنین ساز  که  یکرس  کتاب  یاصل
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نخست در ابتدای  های مورد نظر از سرآغاز کتاب مورد بررسی، در وهلۀ (، پس از استخراج گزیده1999متن )ورث، 

ازای هر نمونه به زبان کردی  هر داده، نام نویسنده و پس از آمدن داده در انتها، مشخصات آن ارائه شده است. به

گذاری  سورانی معادل آن به زبان فارسی آمده که هر دو نمونۀ کُردی سورانی و فارسی با یک عدد مشترک شماره

ها که با خطوط  هاستعارکالناز    به صورت پررنگی  روساخت  هایهاستعاره،  شدارائههای  اند. همچنین، در نمونهشده

ها به این ترتیب مرتب شدند، در وهلۀ دوم، تحلیلی از   اند. هنگامی که دادهاند، مشخص شدهمورب نشان داده شده

جاکه نگارندگان  آن شده، مطرح خواهد شد. از  شده خواهد آمد و سپس ارجاع جهان استعاری بازنماییمنظر بازنمایی

اند. گنجاندن  کُردزبان هستند، برای جلوگیری از دخالت فرایندهای ترجمه، از متن اصلی برای تحلیل استفاده کرده

زبان این پژوهش خواهد بود. همچنین برای سهولت خواندن  ترجمۀ فارسی، تنها برای درک و فهم مخاطبین فارس

 ده شده است.المللی استفامتن اصلی از آوانویسی بین

 ی شناختشعرشناسی متن در   ی هاانگارۀ جهان -2

شناسی شناختی در متون ادبی است یک انگاره یا رویکردی  شناسی شناختی و روانشعرشناسی شناختی که کاربرد زبان

بلکه مجموعه شعرشناسی  ها است که مرز مشخصی ندارد. رویکردهایی خوانشی که در  ای از انگارهواحد نیست، 

اند که از  اند و سپس با بافت ادبی مطابقت پیدا کردههای دیگری گسترس یافتهشناختی فعالیت دارند، ابتدا در رشته

،  15، نظریۀ استعارۀ مفهومی1٤، نظریۀ فضاهای ذهنی 13های ممکن ، نظریۀ جهان12هاوارهتوان به نظریۀ طرحآن جمله می

مفهومی  آمیختگی  انگارۀ    16نظریۀ  جهانجهانو  انگارۀ  میان  این  در  که  کرد  اشاره  متن  از  های  یکی  متن  های 

ها با  ( آن است که همۀ گفتمان1999های متن ورث ) اصلی در انگارۀ جهان  ها بوده است. فرضتأثیرگذارترین آن

 18ان متن، جه17ها سروکار دارند که شامل جهان گفتمانای از فضاهای مفهومی غنی با عنوان جهانساخت مجموعه

ای است که گفتمان در آن واسطهزمانی بی-بافت مکانی  19سازی شوند. جهان گفتمان، مفهومو جهان زیرشمول می

گفتمان )یک گوینده یا نویسنده و یک یا چند شنونده یا خواننده( و   2٠کنندۀ افتد و شامل حداقل دو شرکتاتفاق می

مت جهان  است.  گفتمان(  )یعنی  زبانی  رویداد  عناصر  یک  بر  آن  ساخت  برای  و  است  گفتمان  موضوع  بازنمایی  ن 

ها  گستر که کنشهای نقشها و گزارهها و اشیاء( و روابط مرتبط بین آنها )شخصیتساز: زمان، مکان، موجودیتجهان

از   شود. در آخرین دستهکنند، تکیه میو فرایندهای موجودیت را با روابط و توصیفات موجودیت را رمزگذاری می

میجهان پیشنهاد  نوع جهان  ورث سه  جهانهای  اشارهشود:  زیرشمول  ایجاد  های  مکانی  یا  زمانی  ابدال  با  که  ای، 

 
12. Schema theory. 
13. Possible worlds theory. 
14. Mental spaces theory. 
15. Conceptual theory. 
16. Conceptual blending. 
17. Discourse world. 
18. Text world. 
19. Conceptualization. 
20. Participant. 
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بیان نگرش نشان داده میشوند، جهانمی با  با  شوند و جهانهای زیرشمول نگرشی که  های زیرشمول معرفتی که 

های  خت جهان زیرشمول معرفتی را با استفاده از استعاره( سا1999شوند. ورث )های وجه معرفتی نشان داده میگزاره

 ( لیکاف  می1987مفهومی  توضیح  به(  متن  جهان  انگارۀ  چارچوب  در  استعاره  حقیقت  در  جهان  دهد؛  یک  عنوان 

چه نوع   طور دقیق مشخص نکرده است که جهان زیرشمول با( به1999شود. هرچند ورث )بندی میزیرشمول طبقه

بندی کرد.  عنوان نوعی از جهان زیرشمول معرفتی طبقهتوان استعاره را به شود، با وجود این، میی ساخته میا استعاره

( و لیکاف  198٠گرایانه معاصر، مانند لیکاف و جانسون )های )تحلیل( شناختبرخورد ورث با استعاره که با روایت

های  کند، بلکه بر کالن استعارهیک گفتمان تمرکز نمی  21های سطحی منفرد ه( مطابقت دارد، بر استعار1989و ترنر )

 (. 319: 1999شود )ورث، کند که از توالی خرده استعارهای مرتبط به هم منتج میپایدار یا گسترده تمرکز می

   کرسی های استعاری شیرکو بیکس در سرآغاز کتاب  بررسی جهان -3

  شوندته نمیدر نظر گرف  عتی، صرفاً به عنوان شعر طبدهندارائه می  یعیطب  اءی از منظرها و اش  ی فیکه توص  ی اشعار

 یاله  ،راستا  نی. در همشود ی بیان میعیدر مورد جهان طب  نگرش شاعرها  ای از آندر پارهبلکه  (،  ٤9:  1972،  اتوود)

که در   یی هاتی خواننده را در درک شخص  ،ردر شع  ژهی وو به  اتیدر ادب  ی کیزیف  ی( اعتقاد داشت منظرها79:  2٠٠3)

  به منظور ادیمنظربن یشعرها طور خالصه باید گفت برخی از  بنایراین، به ؛ رسانندیم یار ی  کنند،یم ی آن منظرها زندگ

. کنندیان م یدرون شعر را ب  ی هاتیشخص  یِ ذهن  تیراه وضعۀ  نقش   اند وگرفته شدهکار به   یداخل  یمنظرها   فی توص

های استعاری  های ادبی در شعرهای مبتنی بر طبیعت یا منظربنیاد در گرو رمزگشایی از جهانکشف نگرش شخصیت

های خُرد در سطح متن ادبی در روساخت ساری و جاری هستند و تظاهر  نهفتۀ زیرساختی است که به صورت استعاره

های منظربنیاد رابطۀ بین منظر شعری بازنمایی شده  ستعارهها یا اآیند. کالن استعارههای کالن به شمار میعینی استعاره

منظر  های منظربنیاد،  ای از این استعارهنگارند. در دستههای درون جهان متن ادبی را میها یا موجودیتو برخی جنبه 

؛ یعنی برای توصیف وضعیت ذهنی شخصیت ادبی،  استادبی    تیشخص  یاز منظر درون  یاستعار  ییبازنما  یرونیب

  کرسی (. در سرآغاز کتاب  5:  2٠٠7کند )الهی،  منظر به عنوان حوزۀ مبدأ یا حوزه هدف در نگاشت استعاری عمل می

ای دخیل هستند که در آن شاهد نگاشت منظر به شخصیت ادبی اثر شیرکو بیکس، منظر و شخصیت ادبی در استعاره

های دور  تا به حال پابرهنه در  کند که از زمانچون بادی شیدا و سرگردان معرفی میخود را هم  نگارنده هستیم.  

 حافظۀ یک شهر در رفت و شد بوده است:

1. Sherko Bekas: "Meni nusæri æm dæqæ, der zæmɑnæ, / Læm ʃɑræ dɑ, ʧon 

"bɑ" yæki ʃet u weti / pexɑwsi ʃærwɑl derɑwi særgærdɑn, / dem u dæʧm, /…." 

("korsi" [Bekas 2005: 12]) A WIND IS A PERSON 
پابرهنه، یک  ی واله و شیدا/  شیرکو بیکس: »من نگارندۀ این سطور دیر زمانیست، در این شهر، همچون »باد«.  1

 باد انسان است[ ( ]استعارۀ 12: 2٠٠5بیکس،الی قبای سرگردان، در رفت و آمدم« )

 
21. individual ‘surface’ metaphors. 
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است که با عنصر »همچون« همراه شده است: »من نگارندۀ    از نگارنده  شدهییبازنما  یمنظر ، »باد«،  1در نمونۀ  

هایی از این قبیل که با عناصری همانند »همچون« و قیدهای »پنداری، گویی، گویا«  « . ساختی ...... همچون »باد«  /...

(.  397:  1399زاده،  مشهد و غالمحسینقدیمیگیری جهان زیرشمول معرفتی را برعهده دارند )رفاییهمراهند، شکل

شود )»من  ن است، شروع میکه در آن باد انسابا ساخت یک جهان استعاری روساختی جایی  کرسی سرآغاز کتاب  

ی واله و شیدا، پابرهنه، یک الی قبای سرگردان، در رفت  نگارندۀ این سطور دیر زمانیست، در این شهر، همچون »باد«

که این توصیف استعاری از »باد« در حقیقت ارجاع به تجربۀ زندگی پرتالطم و (، در حالیباد انسان است[و شدم« ]

 کودکی در شهر سلیمانیه دارد: تلخ شیرکو بیکس از دوران

دری بود، زندگی در کوچ و رهسپاری بود. از همان بچگی مدام در کوچیدن  زندگی من بیشتر آوارگی و دربه»

 (. 76:  1٤٠٠ام هم عبارت بود از کوچ، کوچ مستمر و مداوم تا به امروز« )بودم. کودکی

اوقات او پرداخته است، موضوع تنهایی است. گاهییکی از مواردی که شیرکو بیکس در اشعارش بارها به آن  

 به این تنهایی شخصیتی انسانی بخشیده است:
2. Sherko Bekas: "tænyaiiʃem qælæbɑʧkæyakæ lɑwɑz, / mel rutɑwæ, hæmu roƷe 

læ ʧɑii xɑnæyæki / beʧuki helmdodɑ, læ sær korsiæki mɑndu, / … / hælæniʃe 

u dɑæniʃe …/" ("korsi" [Bekas 2005: 12]) LONELINESS IS A BIRD 

ای نمور /  بر یک صندلی  خانه. شیرکو بیکس: » تنهاییم زاغی است ضعیف / و گردن َکل، هر روز در قهوه2

 تنهایی یک پرنده است[ ( ]استعارۀ 13: 2٠٠5نشیند و ... / « )بیکس، خسته، ... / فرود آمده، می

که بتواند در  انتزاعی است و صحبت در مورد آن مشکل است. شاعر برای اینموضوعی همچون تنهایی مفهومی  

انگاری، ساختاری  مورد آن صحبت کند، به شکلی استعاری به این موضوع پرداخته است و با استفاده از استعارۀ انسان

است.پرنده بخشیده  آن  به  شکر   مانند  ش  پور یمختار  آثار  مترجمان  ا  کس یب  رکویاز  عنوان    ی ادداشتیدر    رانی در  با 

 نویسد:های گوناگون تنهایی در ذهن و زندگی شیرکو بیکس چنین می« در مورد جریان صورتقلعۀ شعر   ختن ی»فرور

اش  گزیدن شاعر با خواهران و مادرش در منزل داییمرگ پدر شاعرش، فائق بیکس، در هشت سالگی، سکنی

و   مادر  مجدد  ازدواج  نهایت  در  و  ناپدری، در سلیمانیه  منزل  در  نیاوردن شیرکو  دوام  و  بغداد  به  کوچشان 

 (. 3٤6: 1٤٠٠های عمیق روحی و روانی در این شاعر پدید آورده است )ورزنده،گسست 

  شنهاد یرا پ ی ریتفس د،ن شویساخته م  یکرسخواندن سرآغاز کتاب  ق یاز طر  بدین ترتیب که  یاستعار  هایجهان

از    یف یبه عنوان توص  تی در نها  ی بازنمایی شده از باد و تنهاییبه عنوان منظر   یادب  تیشخص  فی توصند که  کنیم

شواهد    و  به منزلۀ درون  رونیبتر  تحقق کالن استعارۀ گسترده  و این یعنی  دن شو  ریتعب  شیرکو بیکس  یذهن  تیوضع

ی  ذهن  تیوضع  کی   یهااغلب نقشه  اتیدر ادب  یرونیکه مناظر ب  (1972)  اتوود  یاز ادعا  تی حما  یبرا  ادبییشناخت

موجودات زنده  از    کسیب  رکو ی در شعر ش  نویس کُرد است کهرمان  (1398)و همچنین پشتیبانی از ادعای نهایی    هستند

  ی کرسسرآغاز کتاب  . در انتهای سطر چهارم  شوندیم  وی   ات ی افکار و ذهن  انیب  وسیلۀ همه و همه    جانیب  اء ی تا اش

 شود:شود که در آن شاعر در مقام شعر ظاهر میجهان استعاری دیگری به روی مخاطب گشوده می
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3. Sherko Bekas: "jɑrek æbm bæ ʃeereki / mæst u sær xoʃi mæyxanæ" ("korsi" 

[Bekas 2005: 12]) A POEM IS A PERSON 

شعر  ( ]استعارۀ  12:  2٠٠5« )بیکس،  خانهیو / مست و لولِ م  شومیشعر م  ی»... گاه. شیرکو بیکس:  3

 انسان است[ 
شعر    ی)»... گاه  انسان است  ، شعر آن  در  که   ی دیگری مواجهیم روساخت  ی جهان استعار  کی با ساخت    ،3در نمونۀ   

شعری    تجربۀ بر  مبتنی«  شعر»  زا یاستعار  فیتوص  نیا کهی. شعر انسان است(، در حالخانه«یو مست و لوِل م  شومیم

 شیرکو بیکس است: 

ام شعر را از یک صدایی  ام این مرزها را درهم بکوبم. تالش کردهمثالً من در کارهای اخیرم تالش کرده»

 .22( 31:  1375به چند صدایی تغییر بدهم« )آقایی، 

شود، البته این پایان کار  میشاعر بعد از ظاهرشدن در مقام شعر، بار دیگر در قامت یک قصۀ قدخمیده ظاهر  

 شود:نیست و شاعر تا پایان روایت به نثر و نمایشنامه هم تبدیل می
4. Sheko Bekas: "jɑreki di / bæ ʧirokeki komɑwæy nɑw xælwæteki sofyɑnæ u / 

…, yɑn bæ pæxʃɑni / be mɑli æw dæʃtɑnæ u, yɑn bæ ʃɑnoy / gælɑrezɑn./" 

("korsi" [Bekas 2005: 12]) A STORY, PROSE AND PLAY ARE A PERSON  

خود    ا... /  ی  به نثر  ای     …/   گردم،یگونه میصوف   یدر خلوت  دهیقد خم  یاقصه /   گر،ید  یبارشیرکو بیکس: ».  4
 انسان هستند[ شنامهی قصه، نثر و نما( ]استعارۀ 12: 2٠٠5« )بیکس،/ گردم.یم لیتبد زانیبرگرمۀ / شناینما

شود، از رهگذر جهان  بر روی مخاطب گشوده می  ٤نمونۀ    خواندن  قی که از طر  یاستعار   جهانکه  در حالی

نثر و نمایشنامه انسان هستند، میسر می به  شود؛ اما این جهانروساختی قصه،  های روساختی در زیرساخت اشاره 

 چندین تجربه شعری شیرکو بیکس دارد: 

می» و  من  تنگ  دنیای  آن  فراخخواهم  را  میمحدود شعر  کنم.  قصیده تر  دنیای  به  را  دیگر شعر  بار  خواهم 

طور خالصه، شعر را از آن خشکی و انجماد، از انقطاع و ای مدرن و امروزی. ... یعنی بهبرگردانم، اما قصه

  .23( 19: 1375دوری از مردم که امروزه در دنیا به آن دچار شده است، برهانم و نجات دهم.« )آقایی، 

نوشته است، در مورد ساختار معماری    کرسی ی کتاب  فارس  ای که بر ترجمۀ همچنین شیرکو بیکس در مقدمه

 نویسد:این اثر چنین می

های جوهری ام در یک زمان شعر و قصه و نثر و نمایشنامه را، هر کدام با خاصیتدر اثر جدیدم، کوشیده

گیرد. در جاهایی شعر  خود، در کنار هم قرار داده ... بدین معنا که این اثر، یک ژانر یا یک هنر را در بر نمی 

ای هم نمایشنامه و حتی رپرتاژ  حلهبینی و در مقاطعی دیگر نثر و در قسمتی دیگر قصه و در مررا می 

 (. 8: 2٠13گیرد )شاسواری، های عادی و کالم محض هم در آن جای می ژورنالیسیتی و دیالوگ

 
 توسط عباد روحی انجام شده است. 55و  5٤در صفحات  شناختنامه شیرکوبیکسبرگردان فارسی این نقل قول در کتاب   .22

 توسط عباد روحی انجام شده است. 68در صفحه  شناختنامه شیرکوبیکسبرگردان فارسی این نقل قول در کتاب   .23
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  بعد از  یالدیدر دهۀ هفتاد مکه شیرکو بیکس    شیرکو بیکس باید خاطر نشان ساخت های شعریدر مورد تجربه
 کند،غلبه    توسط شاعران پس از گوران  شدهجادیا  ی(، بر بحران ادبدگاهی)د  »روانگه«  یادب  یۀانیانتشار باینکه توانست با  

تجرب  ۀسه دور را در شعر کُرد  یتحول  ی را آزمود وشعر   ۀمختلف    خواز«قستهکرد: شعر »نه  یگذارهیپا  یشگرف 
. سرآغاز  شنامهیو داستان و نمابود از نثر و شعر    یازهی شعر که آمشعر و رمان   نهیرود  ای  ی(، شعر جاروارهیگونی)گز

( وارهیگونی)گز  خوازقستهههلمت از نوع شعر ن  فیو لط  ویهمچون عبداهلل پشی  و شاعران  کسیب  رکوی ش  ییشعرسرا
. با رواج گشتیو دهان به دهان م شدیبود که به سرعت حفظ م ییگوو خالصه جازینوع شعر در ا نیا یژگیبود. و

  ۀ عرص  هاپروانه  درۀرا آزمود و با سرودن    گرید  یاتجربه  کسیب  رکویشاعران نوپرداز کُرد، ش  نینوع شعر در ب  نیا
  یو داستان  یشعر   ی هاپرداخت  ختن یو آم  یا و اسطوره  ی خی تار  یها تی روا  قی تلف  گشود.  ی شعر کُرد  یرا به رو  یگرید

  ی ازهی آم کسیب رکویش ی بود. دورۀ سوم تجربۀ شعر نهیشعر رود ای یشعر جار یژگیپرجنب و جوش از و یتیدر روا
با    کسیب  رکو ی. شحاصل اولین تالش در این تجربۀ جدید بود  کرسیکه کتاب    اثر  کیدر    یادب  یبود از انواع ژانرها

  یژانرها   ر یرا با سا  نینو   ی وندیشعر، پ  یآغاز کرد. او با گذر از مرزها   ی ردکُ  اتیادب  دررا    ی اتجربه، فصل تازه  نیا
رضا  بود.    نینو  وندیپ  نی شعر« حاصل ارمانشعر« و »  ی مااداستان«، »در»شعرداستان«، »غزل   ش یدایبرقرار کرد. پ  یادب
 نوشت:  یژانر ادب گونهنیدر مورد ا ،یبه فارس کسیب رکو یاز مترجمان اشعار ش مجاور میکر

و از شعر به داستان و رمان   زدیریهم مرا به یادب ی ژانرها انیکه مرز م کندیم  انیشعر او گاه چنان طغ یایدر 

 کندیکه خواننده احساس نم  ندیچی متفاوت را چنان هنرمندانه کنار هم م  یانواع ادب  ۀو هم  رسدیم  شنامهیو نما

 (.  351: 1٤٠٠نگاهش را عوض کند ) یۀزاو دیژانر عوض شده و با

های  استعاری و مناظر ادبی در اشعار گاهی ممکن است همیشه مناظر شعری حالتهای کالندر رابطه با نگاشت

و های اخیر به دهای دیگری مرتبط سازند. استعارههای ادبی را در اشعار نگاشت نکنند و به شخصیتذهنی شخصیت

شود که گویی شخصیتی در جهان متن  ای رفتار میصورت ممکن است در شعر موجود باشند: یا با منظر به گونه

پردازی( سروکار داریم و یا با یک شخصیت در شخصیت )شخصیتمنظر به منزلۀ  استعارۀ  رو با کالناست؛ از این

استعارۀ »شخصیت به منزلۀ منظر« سروکار  و با کالنرشود که گویی منظر است؛ از اینای رفتار میجهان متن به گونه

ای از هر کدام ارائه  های دستۀ اول، نمونهداریم. اکنون برای فهم بیشتر استعارهای اخیر و وجه تمایز آن با استعاره

ش  های اخیر از مجال این پژوه هایی از شیرکو بیکس در مورد استعارهخواهد شد. شایان ذکر است چون ارائه نمونه

  ( 1973)  ی( و پرد1983از اکورن )های آتی واگذار خواهیم کرد و تنها به ارائۀ دو نمونه  خارج است، آن را به پژوهش

 اکتفا خواهیم کرد.

5. Milton Acorn: ‘the clouds / growing and raising heads to look at themselves, / 

opening mouths to say what should be said’ (‘If You’re Strong hearted’ [Acorn 

1983: 150]) A CLOUD IS A PERSON 

کنند تا  یبه خودشان نگاه کنند، / دهان باز مکنند تا  یکنند و سرها را بلند میابرها / رشد م ":  اکورن  لتونیم.  5

  انسان  کیابر    ]استعارۀ  (If You're Strong hearted" [Acorn,1983: 150]")  "گفته شود  دیآنچه با

 [است
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6. Al Purdy: ‘as if she were a stone or a fallen tree, / her temperature the same as 

the landscape’s’ (‘At Evergreen Cemetery’ [Purdy 1973: 56]) A HUMAN 

BODY IS A LANDSCAPE 

پرد.  6 »انگار  یآل  دما  ا ی سنگ    کی:   / افتاده،  هم  یدرخت  گورستان  )»در  است«  منظر  همان  سبز«   شهیاو 

[Purdy 1973: 56] ) [منظر است ک ی بدن انسان  ]استعارۀ 

ابر    کی:  یدر استعارۀ خُرد روساخت  تیاستعارۀ منظر به منزلۀ شخصکالن  دهد،ینشان م  5طور که نمونۀ  همان

،  6در جهان متن است. در نمونۀ  تیشخص کیاز  یاستعار یی، منظر بازنماکه در آن  شود یشخص است ظاهر م کی

که  . در حالیکندیم  هیافتاده تشب  یدرخت  ایو بدن او را به سنگ    کندیم  دیخود بازد  یشخص شاعر از قبر مادر متوف 

 . است ادبی  تیخص)خود( ش یاز منظر داخل یاستعار   بازنمایی یرونیمنظر ب،  ٤و  3، 2،  1های  در نمونه

 گیری نتیجه -4

های  دهد تا از رهگذر مطالعۀ تعداد و انواع جهانکاربست انگارۀ جهان متن در متون ادبی به خواننده این مجال را می
های ادبی را از ابتدا تا انتهای متن ادبی شناسایی  زیرشمول ایجادشده در حین خواندن متن ادبی، نگرش شخصیت

جهان کاربست  با  متن  کرد.  جهان  انگارۀ  زیرشمول  کتاب  های  آغاز  سر  ماهیتی    کرسیدر  با  که  بیکس  شیرکو  اثر 
های زیرشمول  تحلیلی انجام شد، وجود چندین جهان زیرشمول معرفتی را آشکار ساخت. با شناسایی جهان-توصیفی

شواهد  مشخص گردید و    کرسیهای منظر بنیاد، نگرش شیرکو بیکس نیز در سرآغاز کتاب  معرفتی بر مبنای استعاره
.  دیارائه گرد ،یذهن تیوضع کی یها به مثابۀ نقشه اتیدر ادب یرونیب یمنظرها ۀیاز فرض  یبانی پشت یبرا  یباد یشناخت

از استعاره  کرسیها در سرآغاز کتاب  بررسی داد هر یک  به تجربهنشان  ارجاعی هستند  های  های خُرد روساختی، 
اند. بنابراین، استفاده از استعارۀ خُرد  وسیله یک کالن استعاره انسجام یافتهزندگی و شعری شاعر که در زیر ساخت به

شیرکو بیکس اشاره به کالن   کرسی در سرآغاز کتاب    2و    1در نمونۀ    باد انسان است و تنهایی پرنده استروساختی  
دارند که به نوبۀ خود این کالن استعاره داللت بر زندگی تلخ دوران کودکی    رساختیدر ز  درون  ۀمثاببه  رونیباستعارۀ  

در    انسان هستند  شنامهی قصه، نثر و نما  ی خُرد روساخت  های هاستعار  شیرکو بیکس در شهر سلیمانیه دارد. همچنین،
اشاره دارد   رساختیدر ز  درون  ۀمثاببه  رونیببه کالن استعارۀ    کسیب  رکوی ش  یکرسسرآغاز کتاب    در  ٤و    3های هنمون
خود  که نوبۀ  به  هم  بر    آن  شعری داللت  منظور  دن کنیم  کسیب  رکو ی ش  تجارب  به  نیز  پژوهش  پایانی  بخش  در   .

شخصیت  و    تی شخص  مثابۀ منظر به های  از کالن استعاره  مثابۀ درونبیرون بهکردن وجه تمایز کالن استعارۀ  مشخص
  ی هااستعاره  ترینتوان رایج ( ارائه گردید. نتیجه آن که می1973( و پردی ) 1983)  اکورندو نمونه شعر از    مثابۀ منظربه

بندی  را تحت عنوان باد، قصه، نثر، نمایشنامه انسان و تنهایی پرنده هستند، دسته  کرسیدر سرآغاز کتاب    ادیمنظربن
 دهد. ها سامان میمثابۀ درون به همگی آن کرد که کالن استعارۀ بیرون به
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