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چکیده

از جمله نوینترین رویکردهای نقد آثار ادبی ،رویکرد شننخای ی یباشنندک ن اسنن رار ها نه برای درک آثار ادبی
ورد نیاز هسنن خد ،از سنناز و نارهای اسنن رار های فهو ی در این نگرش بهر یبرندک در این جسنن ار با تکیه بر
فهوم شنخای ی اسن رار  ،نگارند د ند دارد ن اسن رار آزادی را در اشنرار شنیرنو بیکهس بررسنی نخدک داد های
پژوهشِ حاضنر ،ن ا مموهه شنرر ایخد دی ری سنرز ین ن اسنت  )2011یباشندک ایخکه اسن رار ن آزادی
چگونه در اشنرار بیکهس نمود پیدا ینخد و ندا ید از اشنرار وی حاوی بیتن رین فاهیم رت ب با آزادی هسن خد،
سنوات النلی پژوهش یباشنخدک پژوهش حاضنر بر اسناس ناریا ایکا و جانسنو  )1980و نووچش  ،)2010و
به روش تحلیلی لنور ررف ه اسنتک یاف ههای پژوهش نتنا یدهد نه فاهیم آزادی ،آزادی بیا  ،آزادی زنا و
ککک فاهیمی بارز در اشننرار بیکهس یباشننخدک همیخین ،اسن رار های یُرد بهنار رف ه در روسننایت این آثار داری
زیرسای ی پایهای به نام آزادی هس خد نه آنها را سا ا یبختدک

کلیدواژهها :رخیشخاسی شخای ی ،اس رار های فهو ی ،ن

اس رار  ،آزادی ،شیرنو بیکهسک
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 .1مقدمه
نخسن ین بار در سنا  ،1980ایکا و جانسنو

 )G. lakoff & M. Johnsonبا ان تنار ن ا اسن رار هایی نه با آنها

زندری ینخیم  ،)Metaphors We Live Byنگا ن سننید به اسنن رار را به چااش نتننیدندک ق ن نار آنها،
اسن رار تخها به حوز زبا حدود نتند و سنراسنر زندری روز ر  ،از جمله حوز اندیتنه و همل را نیز در بر یریرد،
بهقوریکه ناام فهو ی هرروز ا نه بر اسنناس آ فکر ینخیم و اهمااما را انمام یدهیم ،اسنناسنناه اهی ی
اس ن راری داردک به هقید رخیشننخاسننا شننخای ی ،حوز دد در اس ن رار فهو ی ،)conceptual metaphors
حوز ای فهو ی اسننت نه به نمد آ حوز فهو ی ق نند را درک ینخیمک هر دویِ این حوز ها در ذهن و
شنخایت ا ریتنه دارند و این هما فهوم شنخای یِ اسن رار اسنت نه ناریع اسن رار فهو ی از آ سنرچتنمه
ررف هاست نووچش )5-3 :2010 ،)Z. Kovecsesک
اسنن رار های فهو ی یُرد  ،)micrometaphorشننا ل سننای اری ،جه ی و هسنن یشننخای ی ادی ،فر و
جنانندارپخنداری) ،در و ادبی نمود روسنننای ی دارنند ،درحناایکنه در زیرسننناینت آنهنا ،اسننن رنار هنای ن نی
 )megametaphorsوجود دارند نه آنها را سنا ا یبختنخدک این اسن رار های ن راهی بدو آنکه در روسنایت
نه اسنن رار های رسنن رش یاف ه extended
فاهر شننوند ،در سننراسننر ن و یزنخدک اسنن رار های ن
 )metaphorsنیز نا ید یشنوند ه و بر ایخکه برای درک ید اثر ادبی ورد نیاز هسن خد ،در فهم زبا و اندیتنع
خ قدین نیز ناربرد دارند نووچش)2010 ،ک
آثار تحلیلی رددی در ورد اسن رار های فهو ی و ن اسن رار ها در ادبیا فارسنی از دید زبا شنخاسنی
شنخای ی انمام ررف هاسنت نه در بخش پیتنیخه به تردادی از آنها اشنار یواهد شند ،ا ا به هلت یأل نار برروی آثار
شنناهرا و نویسننخدرا نورد در این ز یخه ،سننری شنند اسننت تا در این پژوهش به ن اسنن رار های آزادی و
فلمسنن یزی در آثار یکی از نا دارا شننرر و ادبیا نوردی یرخی شننیرنو بیکهس  )Sh. Bekasپردای ه شننودک
پژوهش حاضر نه به لور تولیفی ن تحلیلی و بر پایع طاارا ن ابخانهای انمام یشود ،شا ل پخج بخش اللیِ
قد ه ،پیتنیخع تحقین ،انی ناری ،روش پژوهش و تحلیل داد ها ،و نهای اه ن ایج تحقین یباشندک پس از ررفی
اجماایِ زبا شنخاسنی شنخای ی و اسن رار در این رویکرد ،به بررسنی ن اسن رار آزادی در اشنرار شنیرنو بیکهس
پردای ه یواهد شندک داد های پژوهشِ حاضنر ،ن ا مموهه شنرر ایخد دی ری سنرز ین ن اسنت Esta Kəček
 )2011 )Niŝtəmanmæیباشنننخد نه از تنننهورترین آثار بیکهس اسنننت و حاوی ن اسننن رار ها ،مازها و
اسنن رار های فهو ی ردد و خ لفی یباشنندک تحلیل داد ها در این پژوهش بر اسنناس ناریع اسنن رار های
فهو ی ایکا و جانسننو  )1980و ناریا نووچش  )2010در ورد اس ن رار های فهو ی و ن اس ن رار ها
لور پذیرف هاستک
شنیرنو بیکهس  ،)1940-2013چهر ای جهانی در سنیطر فرهخگ ،ادبیا و شنرر نوردی ،فرزند فاین بیکهسِ
شناهر بود اسنت و همانخد پدرش از شناهرا تنهور و طرح ادبیا در نوردسن ا هرا یباشندک ایتنا در حوز

کالناستعارة شناختی آزادی رد اشعار شیرکو بیکهس

صمد علی آاقیی ،دکتروحید غالمی و هم کاران

97

های نقد ،داسن ا  ،ترجمه و شننرر در اذها ِ اهلِ فنّ شننخای ه شنند اسننتک بیکهس ،در سننا  ،1998جایز نور
تویواسنکی  )Kurt Tucholskyرا از سنوی انممن دلم سنودد ،به هخوا «شناهری در ت رید دریافت نمودک همیخین
جایز پیر یرد  )Piræmerdیا هما شنناهر لی نورد  ،)2001از جمله اف خارا این شنناهر رالننر یباشنندک
بیکهس نه درو ایع سننرود هایش غاا اه سننایل اج ماهی اسننت را یتوا از همترین شنناهرا نوپرداز رالننر
دانسنت نه تمام همرش را لنر طااره و نوشن ن نرد و حالنل ت شنش بااغ بر  38دیوا و مموهه شنرر به زبا
نوردی و ترجمع آثاری همیو پیر رد و دریا نوش ن ه ارنسننت همیخگوی و هروسننی یو اثر اورنا به زبا نوردی
بود اسنتک ایتنا در  73سنااگی ،به دایل بیماری دل ی در نتنور سنودد دررذشنت و پیکرش در شنهر سنلیمانیع هرا
در پارک آزادی و در جوار تخدیس شهدای  1963دفن شد بیکهس)2013 ،1 :ک
بیکهس در ن ا ایخد دی ری سنرز ین ن اسنت ،بری همیتنه ا به ر یه از یهن یرتناید و بدیهای
یهن را برای یهن بازرو ینخدک اا ه بایسن ی یاقرنتنا سنایت ،وام یهن در نل ن ا نوهی ماز «فر به
جای ارو اسنت و ق نود از یهن ،رد ا سنانن در آ هسن خدک در وادن این اثر ،انق ِ درونی شناهر در یا
آثارش حسنو یشنودک بیکهس از جمله شناهرانی اسنت نه در آثارش اسن رار های فراوانی بهنار برد اسنت و راهاه
چخدین اسنن رار یُرد حو ِ حور ید اسنن رار ن دورا و فراایت دارند؛ بریی از همترین ن اسنن رار های
بهنار رف ه در اشننرار بیکهس ه ار از «هتننن « ،آزادی « ،فلمسن یزی « ،ز و حقو زنا  « ،یهنپرسن ی ،
«دانش و آراهی « ،فقر « ،حقو بتنر  « ،هاجر « ،فلم و ککک هسن خدک در این ن ا  ،شناهر در یلسنه و حات
درونی هر بار از زبا یکی از این ن اسن رار ها ا به سنخن یرتناید و سنخن یرویدک هرز چخد راهی به یود
یآید و برد از دتی نوتا دوبار به درو و یلسع یود فرو یرود و باز در این حاات روایت را آغاز ینخدک
 .2پیشینة پژوهش
هر چخد نه رخیشننخاسننی شننخای ی و به ت نِ آ اس ن رار فهو ی) از فاهیم نوین در ناریا زبا شننخاسننی به
رددی در ز یخع آ لنور ررف ه اسنتک آثاری نه بر
حسنا یآید ،ا ا به نسن ت تازریِ این رویکرد ،تحقیقا
روی اسنن رار های فهو ی انمام شنند اند ،اهمّ از ن ا  ،رسننااه و یا قااه را یتوا به دو ررو دسنن هبخدی نرد:
آنهایی نه تأنید النلیتنا بر تحلیل ناری اهیّت اسن رار اسنت و آنهایی نه بر ید یا چخد اثر ،بررسنیِ وردی
انمام یدهخد ،و با اسنن خرا انواا اسنن رار های فهو ی در آ اثر یا آثار ،فهوم اسنن رار را توضننی یدهخدک
غیرایرانیا بسنیاری بر روی ناریع اسن رار های فهو ی و ن اسن رار ها نار نرد اند ،نه ازجمله تنهورترین آنها
یتوا ایکا  ،جانسنو و نووچش را نام بردک افراد دیگری نیز در این با طااره نرد اند نه در ایخما به دو نمونه
از آنها نه به شرر و ادبیا رت بترند ،اشار یواهد شدک
پُلوِرث  )P. Werthنویسنخد ن ا اسن رار های رسن رش یاف ه  ،)1994 )Extended Metaphorsهقید دارد
نه در وادن این اسنن رار های یُرد هسنن خد نه خمر به پدید آ د ن اسنن رار ها یشننوندک وی برای توضننی
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اس ن رار های ن  ،ن «زیر دری ا شننیر از دیلن تو اس  )Dylan Thomasرا اراده داد و س ن س با توضننی
ایخکه در این ن جاندارپخداریهای فراوانی یافت یشنود نه همگی حو ید حور یچریخد و آ این اسنت نه
«یوا  ،ناتوانی اسنت ک او به این نک ه اشنار دارد نه جاندارپخداریهایِ « غاز ها ،هزادارند  « ،رنز شنهر ،یفه شند
اسنت « ،دری ا رومپتن خد و ککک همگی روسنایتِ ن اسن رار «ناتوانی در هخگام یوا اسنت ک وی این اسن رار
ن را در ن «جریا نهف های یداند نه در آ اسن رار های یُرد سن بوجود آ د اسن رار های رسن رش
یشوند نووچش)2010 ،ک
یاف ه یا هما ن
یو  )2003 )N. Yuنیز در قااهای به این سنوا نه؛ آیا اسن رار های شنرری از راه ردهای شنخای ی اسن رار
روز ر پیروی ینخخد و یا آنیه اسن رار های شنرری را فاو یسنازد بسنب و رسن رش این راه ردهاسنت ،پاسنخ
یدهدک وی اسن رار ها در آثار ویا  ،)M. Yanنویسنخد رالنر چیخی را ورد بررسنی درار یدهد و بیا ینخد
نه ررچه اسنن رار های تحلیل شنند  ،نو و غیر رار هسنن خد ا ا چهارچو نلی اسنن رار روز ر و زبا شننرری
رذشن گا را با یود دارند و از آنها پیروی ینخخدک یو نتنأ ررف ن اسن رار های روز ر و جدید از تمار جسنمانی
را دایل این ا ر ی داندک
تردادی از پژوهشهای لنور ررف ه در ورد اسن رار های فهو ی و ن اسن رار ها ،به شنکل قااه و پایا نا ه
در زبا فارسننی نیز ه ارتخد از :ویسننیح ننار و همکارا  )1392در قااع «پخج ااگویِ ن اس ن راری در رباهیا
الیل ییام  ،به بررسی س دشخای ی اس رار های بخیادین دربار «انسا « ،جها « ،تواد « ،زندری و « رگ
در رباهیا ییام پردای هاند و برای هر فهوم چخدین اسن رار فهو ی را در این رباهیا پیدا نرد اندک آنها در این
تحقین ااگوهای « حفاه « ،نوز رری « ،سنردت  « ،ی و «بازرتنت را نه انی النلی جها بیخی اسن راری
ییام هس خد به هخوا خای س دشخای ی در تتخیص رباهیهای الیل ییام ررفی ینخخدک
زاهدی و دریکوند  )1390نیز در پژوهتنی تط یقی ،انواا اسن رار های فهو ی را در نثر فارسنی و انگلیسنی
بررسنی نردند ،و برای این خاور ،جلد نخسنت از ر ا نلیدر نوشن ع دواتآبادی و ر ا به دور از شنورید ردم
نوشن ع هاردی را با هم قایسنه نردندک پژوهش آنها نتنا داد نه اسناسناه تفاوتی یا نوا اسن رار های زبانی بهنار
رف ه در دو اثر وجود ندارد و بیتن رین اسن رار های شنخای ی از نوا جه ی بود و فهوم «ز ا  ،به هخوا اروفی
دید یشود نه وداین در آ رخ یدهخدک
در زبا نوردی نیز پژوهشهایی دربا اسن رار فهو ی لنور ررف ه اسنت؛ نریمی  ،)1392در پژوهتنی با
هخوا «اسننن رنار هنای فهو یِ درد در رویش نوردی ای ی از خار رخیشنننخناسنننی شنننخنای ی بنه طناارنع
اس ن رار سننازیهایی یپردازد نه هخگام بیا «درد در رویشهای نوردی ای ی رخ یدهخدک ایتننا از دیدرا
شننخای ی داد های پژوهش را نه ت ن مل بر  150جملع رف اری رویتننورا نوردی نلهری اسننت ،ورد تمزیه و
تحلینل درار یدهند و پس از تحلینل داد هنا بنه این ن یمنه یرسننند ننه در مموا  11حوز ندد النننلی ویرانی،
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حرنت ،لننندا ،وجود جاندار ،انن ،نیرو ،رنگ ،سنننر ا ،ریا  ،نور و آتش در رویش نوردی نلهری ای م برای بیا
«درد بهنار رف ه استک
«اس رار های سای اری ،جه ی و وجودی در نوردی جافی پایا نا ع نارشخاسیِ ارشدِ ه دااهی  ،)1394اثری
دیگر است نه به روش تولیفی ن تحلیلی لور ررف ه و خ ن داد های ایتا ن م رویتورا بو ی نوردی جافی
اسنت نه در اب دا ضن ب شند و سن س به نگارش درآ د اسنتک یاف ههای پژوهش ایتنا نقش اسن رار در آفریخش و
درک فاهیم را نتننا یدهد و حانی از این اسننت نه بدو زبا اسنن راری ،بسننیاری از فاهیم زبانی دابل بیا
نیس خدک
 .3مفاهیم نظری و روش تحقیق
 1.3استعاره از دیدگاه قدیم و جدید
ترریف اسن رار در غر  ،از دیرباز دارای پیییدریهایی بود اسنت و رویکردهایی فاو نسن ت به آ وجود داردک
ارسطو اس رار را در سط وام بررسی ینخد و در ق قهبخدی وی ،اس رار و ماز یکی فرض یشوندک از نار وی
را در سنایت اسن رار  ،ید وام جایگزین وام ای یشنود نه د ه در زبا وجود بود اسنتک در این حاات ،اسن رار
هیچرونه نقش شنخای ی ندارد و تخها دارای نارنردی تزدیخی در ن م اسنتک ا ا را وام اسن رار جایگزین وام ای
یشنود نه در وادن در زبا وجود نداردک در این حاات ،هد از اسن رار پرنرد ید یأل وامرانی اسنت ریکور P.
19 :1977 ،) Ricoeurو)20ک
ا ا در زبا شنخاسنیِ شنخای ی نه از ک های نوین زبا شنخاسنی اسنت ،اسن رار به حوز زبانی حدود نیسنت و
زنندری روز ر  ،از جملنه حوز انندیتنننه و همنل را در بر یریرد ایکنا و جنانسنننو )1980،ک بنه هقیند ایکنا و
جانسنو ناام فهو یِ هرروز ا ،اسناسناه اهی ی خی بر اسن رار داردک اسن رار ها برحسن ضنرور و نیاز بتنر به
درک و بازنمایی پدید های ناآشننخا ،با تکیه بر انط ا اس ن راری اق ها و ان قا دانس ن هها از ز یخهای به ز یخع
دیگر ،نام ییابخدک بدین ترتی توجه به بیا اسنن راری ،بویژ ازاین نار نه ت یین جدیدی از ناربرد غز در
بریورد با جها پیرا و را در ای یار ا یرذارد اهمیت دارد هما )ک
نووچش در قند نع ن نا اسننن رنار  :قند نهای نناربردی  ،)2010بینا ینخند ننه ایکنا و جنانسنننو دیندرنا
سخ ی در ورد اس رار را به چااش نتید و پخج الل جدید را به هخوا الو اس رار ررفی نردند:
 )1اس رار پدید ای لرفاه اغوی نیست ،بلکه اب دا در فهوم رخ یدهد و س س در وام تحقن پیدا ینخدک
 )2هد از اس رار لرفاه هخری یا ارجاهی نیست ،بلکه هد  ،فهم به ر فاهیم استک
 )3اسن رار اغل بر تتن یه اسن وار نیسنت ،بلکه بهقور رار بر پایع ارت اط قابل دو حوز در تمربع ا خی
است و این ارت اط است نه ش اهتهای یا دو حوز را بوجود یآوردک
 )4اس رار خ ص ادی ا و افراد یاص نیست ،و هموم ردم در جا ره آ را بهنار یبرندک
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 )5اسنن رار جدا از ایخکه ید لننخرت ادبی و تزدیندهخد ن م اسننت ،ید فرایخد جداییناپذیر از افکار و خطن
انسا به شمار یرودک
پس یتوا افهار داشننت نه اس ن رار در زبا شننخاس نیِ شننخای ی ،فهمید ید اید یا ید حوز فهو ی بر
اسناس اید یا حوز فهو یِ دیگر اسنتک این اید یا حوز فهو ی یتواند شنا ل هررونه تمربیا انسنانی باشندک
این تمربیا نه راهاه بین انسنا ها تن رک هسن خد ،باها ایماد پایههای فهو یِ تن رک شند و به همین دایل
است نه در بسیاری وارد ،زبا های خ لف از اس رار های یکسانی اس فاد ینخخد راسخ هخد)57 :1396 ،ک
اسن رار های فهو ی شننا ل حوز دد و حوز ق نند هسن خدک حوز دد رموته ادیتر و فیزیکیتر اسننت،
درحاایکه حوز ق نند ،فهو یتر و ان زاهیتر اسننت نووچش)17 :2010 ،ک هخگا ی نه پیوندی یا حوز های
دد و ق نند شننکل یریرد ،رف ه یشننود نه یا آنها ،نگاشننت بوجود آ د اسننتک بخابراین ق ن این ناریه
هخگا ی نه بین دو حوز  ،نگاشت بردرار یشود ،فاهیم حوز ق د به واسطع فاهیم حوز دد ،درک و فهمید
یشننوندک بهقور ثا در اسنن رار «بحا جخگ اسننت  ،ا «بحا را نه ید فهوم ان زاهی اسننت ،به وسننیلع
وضننوهی لموس و دابلدرک ثل «جخگ  ،درک ینخیم ایکا و جانسننو )2003 ،ک اا ه باید اضننافه نرد نه
راهی ید حوز دد یکسنا یتواند در چخد فرهخگ فاو برای درک حوز های ق ند فاو اسن فاد شنود،
از د یل فهوم «جخگ نه هم برای «بحا و هم برای «هتنن و یا فهوم «سنای ما نه هم برای «ناریه و
هم برای «جا ره ناربرد دارد نووچش)13 :2010،ک بریی از رایجترین حوز های دد ه ار از بد انسنننا ،
حیوانا  ،سنای ما  ،جخگ ،غذا ،حرنت و جهت ،و از جمله رایجترین حوز های ق ند ه ار از احسناس ،فکر،
روابب انسانی ،ز ا  ،زندری ،رگ ،ذه و آزادی هس خد هما )34 :ک
 2.3انواع استعارههای مفهومی
ایکا و جانسنو اسن رار های فهو ی را به سنه دسن ع جه ی  ،)orientationalهسن یشنخای ی  )ontologicalو
سنای اری  )structuralتقسنیم نرد اند ،نه همگی اسن رار یُرد حسنو شند و در روسنایت و درار یریرندک
ا ا در زیرسنایت آنها ،این اسن رار های ن

هسن خد نه آنها را انسنمام بختنید و سنا ا

یدهخد  .)12 :2003در

اسن رار های سنای اری ،سنای ار ت نوریی نه در حوز دد درار ررف ه اسنت ،به سنای ار فهوم ان زاهیِ حوز ق ند
بازتا ییابدک این نوا اسننن رنار ها ،سنننا ا دهی فهو ی در چهنارچو ِ فهومِ دیگر هسننن خندک یرخی حوز ندد،
سنننایناری را بر حوز ق ننند تحمینل ینخندک اسننن رنار هایی نایر« ،زندری به ثابه سنننفر و «ناریه به ثابه
سای ما از جملع این وارد هس خد نووچش)128 :2010 ،ک
در اسن رار های جه ی ،ناام نا لی از فاهیم با توجه به ناا ی دیگر با جهتهای کانی سناز اندهی یشنوند،
همانخد بات نن پایین ،درو نن بیرو  ،پیش نن پس ،دور نن نزدید ،هق نن جلو و غیر ک این جهتهای کانی ن یمع
ویژریهای جسننمانی و نوا هملکرد جسننم ا در حیب فیزیکی هسنن خدک در وادن این نوا اسنن رار های جه ی،
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جهتریریای فضنایی به ید فهوم یدهخدک ث ه ود ی یروییم شنادی بات اسنت ،این نسن تداد شنادی به بات،
خایی تمربی در فرهخگ و زندری انسا دارد ایکا و جانسو )2003 ،ک
در اسن رار های هسن یشنخای ی ،انسنا با اسن فاد از تمار ادّی و فیزیکی یود ،بسنیاری از فاهیم مرد،
ان زاهی و ناشننخای ه را برحس ن اشننیای شننخای ه شنند فهومسننازی ینخدک ایکا و جانسننو اس ن رار های
هسن یشنخای ی را به سنه دسن ع اسن رار فر  ،)containerاسن رار جاندارپخداری  )personificationو اسن رار
ادّی  )entityتقسیمبخدی ینخخد هما )50 :ک

 3.3کالناستعارهها
اسننن رنار هنای ن  ،اسننن رنار هنایی هسننن خند ننه ررچنه یودشنننا بنازنمودی لنننوری نمیینابخند وای بنه تمنام
یُرد اسن رار های ید ن انسنمام یبختنخدک وجه تمایز این اسن رار ها با سنایرین در ن ود اسنمنگاشن ی نه انواا
ه ار های زبانی از آ خ ج یشننود ،اسننتک هر چخد نه ن اس ن رار ها بیت ن ر در ادبیا دید یشننوند ،ا ا از
هما سناز و نارهای اسن رار فهو ی برای فهومسنازی بهر یبرندک به هخوا ثا از بازنمود اسن رار «زبا ید
وجود زند اسننت  ،یتوا به « رگ زبا ها « ،تکا ل ید زبا و «شننمر نا ع ید زبا اشننار نرد نووچش،
)57 :2010ک
آنیه برضن ناه در و ادبی نمود روسنننای ی دارد اسن ن رار های یُرد هسن ن خد ،درحاایکه در زیرسنننایت آنها،
اسن رار های ن نی وجود دارند نه وج جمن شند اسن رار های یُرد حو ید رنز یشنوندک این اسن رار های
ن راهی بدو آنکه در روسنایت فاهر شنوند ،در سنراسنر ن و یزنخدک اسن رار های ن نه اسن رار های
رسن رش یاف ه نیز نا ید یشنوند ،ه و بر ایخکه برای درک ید اثر ادبی ورد نیاز هسن خد ،در فهم زبا و اندیتنع
خ قدین نیز ناربرد دارند نووچش)2010 ،ک
بیکهس از جمله شناهرانی اسنت نه در آثارش اسن رار های فراوانی را بهنار برد اسنتک وجود این اسن رار های
فهو ی ،خمر به پیدایش ن اسن رار هایی برجسن ه در اشنرارش شند اسنت نه بریی از همترین آنها ه ارتخد از؛
«هتن « ،آزادی « ،ز  « ،یهنپرس ی « ،دانش و آراهی « ،فقر « ،حقو بتر  « ،هاجر و «هداا خواهی ک
 .4روش پژوهش و تحلیل دادهها
داد های پژوهشِ حاضنر ،ن ا مموهه شنرر ایخد دی ری سنرز ین ن اسنت  )2011یباشندک در این جسن ار
سری بر آ است تا به شیو تولیفی ننن تحلیلی و بر پایع طاارا ن ابخانهای ،اس رارهع ن «آزادی در این اثر
ورد بررسنی درار ریردک اب دا فاهیم اسن راری رت ب با این ن اسن رار در ترجمع فارسنی این اشنرار ورد بررسنی
درار یواهد ررفت و س ن س بر اسنناس ناریع اس ن رار های فهو ی ایکا و جانسننو  )1980و ناریا نووچش
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 )2010در ورد ن اسن رار ها ،این داد ها تحلیل یواهخد شندک این اشنرار نه به شنیو هدفمخد ان خا شند اند و
ک ان خا این شررها دارا بود فاهیم رت ب با آزادی بود استک
بیکهس از جمله شناهرا آزادیخوا و فلمسن یزِ هرا و یاور یانه به حسنا یآید نه هموار دلمش با یفقا ،
بیهداا ی و فلم در ن رد بود اسنننتک فناهیم آزادی ،آزادی بینا  ،آزادی زنا و آزادیخواهی از جملنه فاهیم بارز و
غاا در تما ی اشنرارش به حسنا یآیخدک هر چخد نه ن اسن رار های غم ،هتنن ،یهنپرسن ی ،دانش و ز  ،در
نخار آزادی از دیگر فاهیم شرر او هس خد ،ا ا بسیاری از همه رانش ،از او بیت ر با نام شاهر آزادی و هدااتیواهی
یاد ینخخدک بیکهس در زندری شخ یش نیز سابقع ارز برای آزادی یهن ،زندانی شد و ت رید به یاقر همین
فلمسن یزی و ارز برای آزادی را تمربه نرد اسنتک این دیدرا و شنیو تفکر در آثارش هم نمود دارد تا آنما نه
نلمع «آزادی از پربسنا دترین نلما بهنار رف ه در اشنرار و آثارش یباشندک در ن ا مموهه شنرر ایخد دی ری
سنرز ین ن اسنت  ،)2011بیکهس در هما لنفحا آغازین ن ا  ،شناهر با یلن تابلویی نمنایر ،یفقا و زندا ِ
بوجود آ د برای یود و یهن را به ت نویر ینتند و یود را همیو پرند ای در دفس نتنا یدهد نه زندانی
شد و ما پرواز و فراایت ندارد؛
wæřæsbun čiyæ?! dəĺekæ, læŝi xoy ?afæroz kərduwæ, yan mælekæ, hæmu ?asman
! læbærdæmya, bæqæd sæqfi qæfæsekæبیکهس)16 :2011 ،

«بیزار شند چیسنت د دای نه تن یود را طرود نمود  ،پرند ایسنت نه همع آسنما در قابلش به انداز سنقف
دفسی بیش نیست ک
در ادا ه و در شنرر «بل ل این فهوم فلمسن یزی و آزادیخواهی بیتن ر و لنری تر نمود پیدا ینخدک وی در این
شنرر ،ن ود آزادی بیا و یفقا حانم بر یهن توسنب لندامحسنین ،ردیسجمهور فاام و دیک اتور ودت هرا را در
داا ت نویری از ید باغیع فلمزد نتا یدهد و شاهر در نسو بل لی نه نمیتواند به یل یود بخواند سخن
بگوید) ،آ را بر نمیتابد و در قابل این همه یفقا ا به سخن رتود و اه راض ینخدک
dæmekæ baxæwaneki turæman le pæyda buwæ, næ guĺe næ dare næ mæle, be ?agabun čon
hatuwæw, ke kərduyæti bæ baxæwan, bejgæ læ xoy, baxæwani læxobayi! Naheĺe bæ dəĺi
 xom bəxwenəm, ?æĺe to fəřinət ŝumæw goraniyeki lasari.هما )18-17 :

«دم د ایی اسنت ید باغ ا ِ ه ن انی در رسنید  ،نه رلی ،نه دری ی ،نه پرند ای ی ر ندارند او چگونه سنررسنید و
چه نسنننی او را باغ ا نرد ،غیرِ یودش د باغ ا ِ از یود راضنننی اجاز نمیدهد به یلِ یود بخوانم او یروید تو
پرواز شوم است و ترانهای ام ازی ک
باغ ا ه ن انی در این شنرر به حانم فاام هرا نه حمله به ایرا و نویت نیز در نارنا ع اوسنت) اشنار دارد
نه دورا ریاسنت جمهوریش ،سنیا ترین دورا آزادی برای نویسنخدرا  ،شناهرا و تمام ردم هرا اهم از نوردها و
شنیریا بودک «نه رلی ،نه دری ی ،نه پرند ای ی ر ندارندککک چه نسنی او را باغ ا نرد اشار به ان خابا فر ایتی
چخد سنا یک ار در هرا دارد نه تخها ناندیدیی نه حن نا زدی داشنت یودش بود و همیتنه آ ار نزدید به 100
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درلد پیروزی را برای یودش ث ت ینردک ایخکه «باغ انی از یود راضی اجاز نمیدهد به یل یود بخوانم اشار
به یفقا حانم بر نویسنننخدرا  ،شننناهرا و روزنا هنگارا یباشننند چرانه یکی از دیک اتورترین و یونخوارترین
حانما تاریخ هرا در دلن و دمن بزررا ادبی و ذه ی به شمار یرفتک
شنناهر نه در ادا ه از رل و ریا و دریت برای اشننار به ردم هرا اسنن فاد نرد  ،بیا یدارد جیرجیر و
ن م او از نارِ بناغ نا ینا همنا حنانم هرا نوهی هنداانتیواهی بود ننه بناهنا یروشنننانند و دینام و نناآرا ی ردم
یشننود و یوا را از ردم سننرز یخش ر اند اسننتک در نهایت م ور به ترک وقن باغیه) یشننود و هاجر
نوچ) به سرز ین دیگر باغیهای در دیار دور) را به اند در سرز یخش ترجی یدهد؛
bæ jukæjuk meŝki ?æm dəræxtanæt bərduwæ, to xæwət læ ?aw, læ guĺ, læ giya zəřanduwæ,
( !?æm hæmu zærdezeřæy pərsyaranæ čiyæ, ?æyanwəruženiwهما )19 :

«بنا جیرجیرِ یود دری نا را رنذ سنننای نهاید تو یوا از آ  ،از رنل ،از رینا ر نانند ایک این همنه پرسنننشهنای
جیرجیرکوار از برای چیست آنها را ییروشانی و ککک
وی در جای دیگری در شنرر «تکپتنت ح ی به نوردسن ا نیز یتازد و در پوشنش یهن به دو حز بزرگ
نوردسن ا حز پارتی و حز یهخی نوردسن ا ) نه حکو ت در دسنت آنا اسنت حمله ینخد و آنها را به فلم
و بیهداا ی هم یسازدک
niwæřot baŝ! mən nawəm kisæĺæ. ?æwæ čænd saĺæ læm goy gomæ hæmaĺi ?ækæm. ?a ?æw
konæŝ maĺækæmæ. bæĺam dwene čænd qačeki niŝtəmanəmle pæyda bun. tuřæw təro. bæ
nukæŝæq hæta ?æw xwaræ bərdiyanəm. peyan wotəm: læbær bæržæwændi ?awu ?æw
ŝaxanæ, læbær bæržæwændi homaw bazu ?æw hæmu kæĺæ kewanæ, ?æbe bəron hæta zuwæ.
?eræ čoĺ kæn ..., čonkæ hævaĺ hæĺozadæ wa bænyazæ læ dway næwroz ... ?a ?æm ?astæ læ
( særæwæ hæta ?æw sær bəkat bæ keĺgæy nazdari goĺi xæŝxaŝ.همان)31 :

«فهر بخیرد اسنم ن تکپتنت اسنتد انخو چخد سنا اسنت در نخار این دریاچه حماای ینخمک آ سنوراخ هم
د پا تا آ پایین را بردند ،به ن رف خد:
یانع ن اسنتک ا ا دیروز چخد پای یهن پیدا شندند ،ایمو و ه ن انید با تُ ِ
بنه یناقر خفرنتِ آ و آ نو هنا ،بنه یناقر نننلحنت ،همنا و بناز و آ همنه روز هنا ،بنایند از ایخمنا برونند و در اواین
فرلنت این خطقه را تخلیه نمایخد ککک زیرا رفین هقابزاد چخین ت نمیمی ررف ه اسنت ،برد از نوروز ککک این کا را از
این روش تا به آ روش ،به نت زارِ نازنین رلِ یتخاش ت دیل نخدد
اسن رار های فهو ی یُرد همیو ادی ،سنای اری ،فر و ماز فهو ی در این دسنمت فراوانخدک تکپتنت
نه نماد ردم هادی نوردسن ا اسنت ،در حا نار و حماای نرد اسنت نه افراد وابسن ه به حکو ت یآیخد و او را
از سنورایی نه یانهاش اسنت به بهانع ت دیل آ به نتن زار یتنخاش بیرو ینخخد ،چرانه افهار ینخخد این نار
به یاقر ننلحت هما ،باز و روز افراد نزدید به دو حز حا حاضننر نوردسنن ا هرا و وابسنن گا آنها نه
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یودیتر هسن خد) یباشندک در ادا ه شناهر فدراایسنم اهطا شند به نوردسن ا هرا را فردی ییواند نه تمام تخش
سوراخ سوراخ است و یس ه و نت ه شد استک
mən gwem leyæ leræ xak nərkænərkyætiw ?ænaĺenew ?æwəndæyan ledəziwæ læmsæræwæ
( hæta ?æwsæri fedeřaĺi hæmu jæstæy konawdæræ.همان)33 :

« ن یشنخوم ایخما یاک ،ذجّه و فغا بر یآورد و ینااد و به انداز ای از او دزدید اند نه از این قر تا آ سنرِ
فدراایسم تمامِ تخش سوراخ سوراخ یباشد ک
در شنرر بردی با هخوا «هداات شناهر در نسنو هداات یود را در یهن یود غری یداند و ردم یهن را
بیگانه با یود هداات) ررفی ینخد و باز هم ن اسن رار های فلمسن یزی ،آزادی و آزادیِ بیا را دسنت ایه درار
داد و بیا ینخد:
?æwætæy hatomætæ ?æm niiŝtəmanæwæ kæs namnasew kæs nambinew hæmu ŝæwe bæ
čərpakæy xomæwæ ?æmbæstnæwæ, pəlastærekiŝ ?ædæn læ dæməm. ?æm niŝtəmanæ
?æwəndæ řəqi læ məna hær hæleki bo hæĺkæwe særəm ?æbře. bæĺam lera ?ægær ?agam læ
xom næbe ?æmdəznu ?æmfərenən. maskækæy mən ?æbæstənu tærazuwækæm hæĺ?ægərnu
?æčnæ dære bon aw xæĺku səlsar səlsar ?æĺen ?emæ næk 'ædaĺæt, xodayæki tazæhatoy ?æm
( !wəĺatæynهمان)34 :

«از هخگا ی نه به این یهن آ د ام ،نسنی را نمیشنخاسند و نس را نمیبیخد و آنکه اسنم ندارد ،خمک ایخما
ن تخها هسن مک هرشن را به تخت یوا یود یبخدند و پ سن ری هم بر ا هایم یزنخدک این یهن به حدی از
ن خفر اسننت رر فرلننت یابد را سننر یبردک ن به آسننانی دزدید نمیشننوم ،ا ا ایخما ارر واف ن اشننم
یدزدنندم ،یربنایخندم و ناسننند را بنه چهر یزنخند و ترازویم را بر یدارنند و بیرو یرونند و در داینل ان و
رد ا بیشرم ،بیشرم یرویخد ا نه تخها هداات ،بلکه یدای جدید این نتوریمد
در شنرر «نارضنای ی نیز شناهر در ا اس نارضنای ی یود را واد شنهر یاغیا ییواند و حاضنر نیسنت در قابل
فلم و بیهداا ی نوتا بیاید و سکو ای یار نخدک
æm katætan baŝ, mən nawəm naræzayiyæ! læ daykboy ŝari yaxibunu gæřæki bərsetiw koĺani
( kəweræwærim. leræ bædwawæ... mən sær bæ hozi bedængi nim.هما )82 :

«راه ا بخیرد اسنم ن «ناراضنای ی اسنتد واد شنهرِ یاغیانم ،حلع ررسنخگی ،نوچع تنقتد از حات به برد ککک ن
دیگر به هتنیر سنکو ترلن ندارم ک او ت نمیم به اه راض ررف ه اسنت و دیگر حاضنر به شنرار داد ِ لنِ ر نیسنت،
سکو نمینخد و فریاد یزندک
mən řebwari sær řew bani hætahætay čawæřwaniw dəruŝmi bedæstu qač nim. læmřo
bædwawæ mən hawĺati xæritæy niŝtəmaneki dəzraw nim, niŝtəmane hæmu jare yan
pænjæyeki ?æfrenən. yan gwečkæyekiw yan čaweki wən ?ækænu yan wəŝæyeki zindæbæčaĺ
( !?ækænu kæči næ haware ?ækatu næ bərineki ra ?æčĺækeهما )83 :
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« ن رهگذرِ پیاد رو و ییابا ِ ابدیِ ان اار و شنرارِ بیدسنت و پا نیسن مک از ا روز به برد ن همتنهریِ نقتنع یهخی
دزدید شنند نیسنن مک یهخی نه هر بار یا انگتنن ی از آ یدزدند ،یا روش و یا چتننمی از آ رم ینخخد و یا
نلمهای از آ را زند به رور؛ ا ا نه فریادی بر یدارند و نه زیمی از آ به درد یآیدد
تردادی از اسنن رار های یُرد وجود در این اشننرار ه ار از« :نارضننای ی ،انسننا اسننت « ،فریاد ،ناتیِ دابل
برداش ن است « ،زیم ،انسا است  « ،یهن ،ناتیی ارزشمخد است  ،هس خد نه همگی در روسایت نمود دارند و
ن اس رار اللی وجود در زیرسایت هما فهوم فلمس یزی و هداا خواهی یباشدک
بیکه س در شنرر دیگر با نام «نرسنی یا لنخدای ،جوی ارهای یو به را اف اد  ،چادویِ غدر فرو رف ه در پیکر
یهن ،دزدی و تخفر را بر یشنمرد و بیا ینخد نه افراد انمام دهخد آ ادها ینخخد به یاقر آزادی چتنم و
دا ت آزدی ،ماز جزء به نل) این نارها را نرد اندک ه ار «دا ت آزادی  ،اسن رار فهو ی جه ی رخ داد اسنت
نه در آ آزادی دارای دا ت اسنت و در وادن «آزادی ،بات اسنت نه این اسن رار یُرد نیز زیر مموهه ای از ن
اس رار آزادی به شمار یرودک
kæs næyzane mən æyzanəm, ?æm hæmu čæqoy ɣædrranæ, ?æm hæmu jogæy xenanæ, ?æm
hæmu maski dəzyanæ, ?æm hæmu řæžoy rəqanæ, læsær mənæ! læsær daniŝtəni sær mən
!hæmu ?æĺen læbær čawu baĺay jəwani !bæĺam naĺen, kæsyan naĺen læsær mənæ ækren
( !?azadiyæهما )47 :

د دزدی ،آ همنه
«هیچ نس نندانند ،ن یدانم ،آ همنه چنادویِ غندر ،آ همنه جوی نارِ یوننااود ،آ همنه ناسننن ِ
تخفر سننیا  ،به یاقر دسنن یابی به ن اسننت و به یاقر رسننید به ن ،روی یدهخدد ا ّا نمیرویخد ،هیچ ندام
اه را نمینخخد نه به یاقر رسید به ن استد همه یرویخد به یاقر چتم و دا تِ آزادی استد
«ریسوی ز نمونع برجس های از آزادیخواهی و دریواست حقو زنا در یا اشرار بیکهس به شمار یرودک
در این شنننرر نیز حما  ،زندا ز و ویش به حسنننا یآید ،زندانی قوتنی د به درازای همر تاریخ و ح ی
بدو اجاز داتی؛
slaweki duru dərež, mən nawəm pərčæ, niŝtəmanəm særi žənekæ. læ se lawæ gæmaro
dərawəm bæ hijab!čændin saĺæ zindanim, næ hætaw ?ætwane særdanəm bəkaw næ ba
( ?æheĺe bəčmæ dærew řegæŝ nada bæ hič ŝe're yan ?awaze kæ benæ lam.هما )77-76 :

«سن ی دور و درازد اسنم ن «ریسنو اسنتک یهخم سنرِ ید ز اسنتک از سنه قر در حالنر حمابمد چخدین سنا
اسنت در زندانم ،نه آف ا اجاز دارد به داتم بیاید و نه باد یرذارد بیرو بروم و نه اجاز یدهد هیچ شنرر یا
ترانهای پیتم بیایخد ک
به هقید شناهر حما نیروی حالنر نخخد ریسنو و وقخش یرخی سنرِ ز یباشند و زاف ز همیو اسنیری
در زندا ِ حما  ،ح وس اسننتک این حما اجاز دا به زی اییهایی همیو شننرر و ترانه را نمیدهد و ح ی
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اجاز دیدار زاف با آف ا و باد نه از حیاتیترین چیزها برای ریسننو هسنن خد را نیز سننل نرد اسننتک در پایا
انگت ا دست و «ریسو دست به دست هم داد و فرار از زندا ِ حما را ردم زد و به آزادی یرسخد:
wæli ?itər mən bæ nəheni lægæĺ pænjækanda řekæwtum ?æmŝæw zindanækæ ?æbřin. ?azad
?æbəm, læ dwaiŝda hijabækæiŝ ?ædæinæ dæst čæxmaxæyek læsær bærztərin lutkæ bæ bær
( !čawi mezærækani dənyawæ bisuteneهما )78 :

«ا ا دیگر ن در ای فا با انگتن ا توافن نرد امد ا تن زندا را یشنکخیم ،آزاد یشنوم و در نهایت ،حما را هم
به دست بردی سوزا یدهیم تا در باتترین دلع نو  ،در قابلِ چتما ِ تمامِ هما ههای دنیا آ را بسوزاندد ک
ایخکه زندانی ح وس یرخی زاف ز  ،در ت انی با انگتن ا دسن ش و به لنور پخهانی ت نمیم به فرار از زندا
حمنا یریرنند ،ا یندی اسنننت در د شننناهر ننه احقنا حقو زننا را آرزو داردک بنا روی داد این اتفنا یمو ،
ریسنوی ز ت نمیم یریرد حما را بدسنت بردی سنوزا بدهد تا در باتی بلخدترین دلع نو دنیا نه برای تمام
حانما دیخیِ دنیا دابل تناهد باشند ،آ را بسنوزاندک «هما ههای دنیا ماز از حانما دیخی اسنت نه شناهر در
شررهای دیگر از ف واهای آنها به هخوا قوفا و از یود آنها به هخوا رردا یاد ینخدک
در شرر «دلم نیز بحا آزادی بیا یا آزادی دلم را طرح ینخد و در اب دای شرر یروید:
mən nawəm qæĺæmæ! læ naw pænjækani byeki gænj dam. xawænækæm hæmiŝæ hætawəm
pe ?ænusetæwæ! ?æw səĺ læ hič tarmayiyəku lastikeki xæt kožanæwæy məqæstækan
( nakatæw.همان)155 :

«اسنم ن «دلم اسنتک در یا ِ انگتن ا ِ بادی جوا هسن مک لناح م همیتنه آف ا را با ن ینویسندک او از هیچ
ش و پاکننِ دیییهای سانسور واهمه ندارد ک
اسن رار سنای اری «سنانسنور ،دییی اسنت و د ند برید آزادی را دارد نک های اسنت نه دلم شناهر از آ واهمه
ندارد و روحیع آزادیخواهانع شناهر را نتنا یدهدک این طل نه دلم در یا انگتن ا بادی جوا درار ررف ه و با
آ آف ا را ینویسننند جدا از جاندارپخداری و ماز بهنار رف ه در زیرسنننای ش ،آزادیِ بیا را دن ا ینخدک در
ادا ع این شنرر همین باد جوا با حاا ی دردناک و بدو سنکن و أوا در آزادی ادا ت ینخد و بدو هراس سنری
در روشخگری در ط وها داردک
bayækæ hægbæyeki bəčuki hæwri dawæ bæ ŝanæ səpyækaniaw xerayætiw kæwtotæ ře.
bayekæw yæk maĺi niyæw hærči ?azaræ maĺeti! nawbænawe lænaw sətuni bezari
( řožnamæyæki ?azad da ?æniŝe, yaxod hæĺ ?æstetæ sær pew læ sətunæwæ baz ?æda.همان:
)156

«بادی نه یورجینِ نوچکی از ابر به شننانههای سننفیدش اندای ه و ش ن ابخد اسننت و به را اف اد ک باد اسننت و
أوایی ندارد و هر چه درد اسنت یانع اوسنت را به راهی در سن و ِ بیزاریِ روزنا های آزاد ینتنیخد ،یا یود به پا
یییزد و از آ س و یپرد ک
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ه ار «روزنا های آزاد « ،به پا یاسن ن دلم و «س و به س و آزادانه پرید دلم  ،همگی دتات بر اس رار
آزادی هس خدک دلمی نه در ادا ه افهار یدارد:

dəĺniya nim, særnia nim, řuhniya nim! čonkæ ?axər sær pæřandən læ peči ?æm mežuwæda
læ tæmtumani ?æm řožæw ?æm dæwræda læ gežaweki ... mælada, læ zəryaneki fætwada,
sær pæřandən læ tekərdəni pærdaxe ?aw suktəræ. læ gəre dani qæytani qondæræyæk
?asantəra! læ bəřyari səřinæwæy wəŝæyækiŝ xeratəræ! ?axər sær bəřin læ naw ?æm hikayæti
( !ɣædranæda læ hæĺpəčřini særi botĺeki badæ řæhættəræهمان)160-159 :

«د آرام نیسن م ،سنر آرام نیسن م ،روح آرام نیسن م ،زیرا سنر پرانید در پیچ و یمِ این تاریخ ،در دود و غ ارِ این
روزرار و این دور  ،در رردا ِ ککک  ،در قوفا ِ ف وا ،سنر پرانید از ریخ نِ ایوانی آ آسنا تر اسنتک از رر زد ِ بخدِ
نفش سنهلتر اسنتک از فر ا ِ پاک نرد ِ ید نلمه سنرینتر اسنتک زیرا سنر برید در یا ِ این حکایتهای فلم از
باز نرد ِ سرِ ید بطری راحتتر استد
اسن رار های سنای اری «  ،رردا اسنت و «ف وا ،قوفا اسنت در ادا ه با ه ار ررد زد و سنر برید
افراد ابرت یشنوند و شناهر ر قد اسنت نه جدا از فلم سنیاسن مدارا  ،حانما دیخی نیز در این سنل آزادی و
دلن و دمن افراد نقش دارند و ییلی راحت جا انسنننا های آزادیخوا را یریرندک در ادا ه در ورد فر یهن و
ارو آ نه ردم باشخد ینویسدک
?azadi ?æm niŝtəmanæ qæĺæmeki hæyæ čænd nukeki řængaĺæy pewæyæ... bæ řæŝ ?ænose
mew bæ suri ner ?æykuženetæwæ. bæ mor ?ænose yæksaniw bæ ŝini xel ?æykuženetæwæ.
( bæ sæwz ?ænuse dadpærwæriw bæ qawæyi hizb ?æykuženetæwæ.همان)165 :

د رنگارنگ دارد ککک با سنیا ینویسند آزادی ننا و با سنرخِ ذنر آ را یب
«این یهن دلمی دارد نه چخد نُ ِ
یزندک با بخفش ینویسند یکسنانی ،و با آبیِ چتنماوچ آ را یب یزندک با سن ز ینویسند هداات و با دهو ایِ حز
آ را یب یزند ک
یرخی هر چخد در فاهر و در دانو اسناسنی نام آزادی را نوشن هاند ا ا بسنیار راحت داد در زی بر آ نتنید و
آ را نادید یریرند و یکسانی یا حقو برابر فقب در فاهر وجود داردک
نام برد از فهوم آزادی در این شننرر به وفور یافت یشننود و ح ی او نام هتننن جدید رُزانا) را بر روی تن
«آزادی نیز ینویسندک «بر رویِ تنِ یودِ یهن ینویسنم «رُزانا د بر رویِ تنِ شنرر و آزادی ینویسنم رُزانا  ،در
وادن شنرر رف ن برای شنیرنو بیکهس نوهی آزادی حسنو یشنود ،برای همین اسنت در جای جای اشنرارش به
این فهوم اشننار ینخد و ح ی راهی در سننه راهی هتننن ،یهن و آزادی م ور به ان خا یشننود و بین آنها
نوهی ردابت در دیدرا شاهر وجود داردک
آزادی
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یهن

هتن
شکل  :1-3ن اس رار های بارز در اشرار بیکهس
ح ی در شرر قوتنیِ «پایا نمایتخا ه  ،شاهر یکی از دتیل رروید به هتن بزررش را رهایی و آزادی هخوا
ینخد و ر قد اسنت با هاشنن شند نیرویی اورااط یره به بد هاشنن سنرازیر یشنود نه دیگر از هیچ چیز و هیچ
نس نمیترسند و رها و آزاد ،اسن ترس را رام نرد و سنوار بر پتنت آ از سنیرهای سنخت و دشنوار ه ور ینخد و
این دوبار بررت ن به هما فهوم آزادی و ن اس رار آزادی یباشد؛
kæ 'aŝəq buit, nazani čon yan læ kəwewæ hezek detæ naw læŝtæwæ læ xotæwæ bedærbæstiw
( !swari særi tərəs ?æbitu læ řegæy hatu næhatda be pærwaytu to hær řegæy næhat ?ægriهمان:
)209

«ود ی نه هاشنن شندی ،نمیدانی چگونه یا از نما نیرویی به جسنمت یریزد و بدو ِ دایل رها و آزاد ،سنوارِ
سرِ ترس یشوی و در قرینِ سخت و آسا  ،بیپروایی و تو فقب را ِ دشوار یپویید
با این هتنن و این نیروی آزادی دیگر شناهر رها و آزاد اسنت و همرا با رفیقش بارا در افن یانه یسنازد و
ترانه و شنرر پوشنانش یشنوند و همرا با آیخد و ا یدوار در ییابا یورشنید ددم یزندک این هخالنر ق یری در
نخار هم نهایت آزادی و رها بود را به ت ویر ینتخدک
?esta baran hawřemæw samaĺ maĺmæw ŝædæy særəm goraniyæw jəli ŝe'rəm læbærdayæw
( !hætaw bowæ bæjadæmu ?ayændæyŝəm lægæĺdayæهما )212 :

«انخو بارا  ،رفیقم و افنِ روشنن ،یانه ام و دسن ارِ سنرم ،ترانه ام و ا اسِ شنرر ،به تخم و یورشنید ،ییابانم و
آیخد هم به همراهم ک هتنن به درونش حلو نرد و روح اسنیر و دربخد شناهر را به پرواز درآورد و او را از بخد آزاد
ینخدک
niŝtəman řuhi məni xəstəbwæ naw čwarčewæyæki tængæbæri xoyæwæ! bæĺam ?æw kəčæ
 (.hatu řuhi girodæy bæræw mæwdakani gærdune hæĺfəřanهما )

گ یود جا داد بودک وای آ دی ر آ د و روح دربخدم را به قر ِ ا کانیا ِ رردو
« یهن روحِ را در ید دا ِ تخ ِ
پرواز داد ک
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ح ی بیکهس برای ترریف و تممید از هتننن ح وبش از اغت آزادی اسنن فاد ینخد و اندام رزانا را به یاقر
«آزاد بودنش دوسننت دارد و او را پخمر ای باز شنند در ش ن ی ه ننری از روزرار) نه یهن ارو آ  ،نه یود
یهن) تمام پخمر ها را بر روی او بس ه است و او زندانی یباشدک
Řozana hæwayæki pakæ læ niŝtəmaneki xoĺawida! jwaniyæki begunahæ læ niŝtəmaneki pəř
gunahda! jæstæyæki ?azadæ læ xæritæyæki hæřamda! Řozana bo mən pænjæræyæki
kərawæy bær mangæŝæwæ wæxte kæ niŝtəman hæmu pænjærækani læsær daxəstəbum.
هما )224 :

«رُزانا هوایی پاک اسننت ،در ید یهنِ غ ارآاودک زی ایی بیرخا اسننت ،در ید یهنِ پررخا ک تخی آزاد اسننت در
ید نقتنع حرامک رُزانا برای ن پخمر ای باز شند در شن ِ ه ا اسنت ،هخگا ی نه یهن تمام پخمر ها را بر ن
بس ه است ک
در شرر بردی با هخوا «رزانا نیز نه این بار شاهر از زبا رتودش ا به سخن یرتاید ،فهوم آزادیخواهی
و ن اسننن رنار آزادی و یزندک رزانا از پدر و ادری زیمی به یاقر آزادی ،همرا با «دیام یا شنننورش برای
آزادی واد یشننود و یود را یواهر شننیری «دیام ررفی ینخدک اشننار او به یفقا و هدم آزادی جا ره با
اسن فاد از اسن رار های یُردی همیو « یهن ،د لگا اسنت « ،رلواه ،ریا اسنت  « ،ملکت ،آسنیا ِ دسن ی اسنت
نه برادرا احزا ) همدیگر را در آ نابود ینخخد و ککک ادا ه دارد و ن رد برای آزادی در ادا ع شننرر نیز اسنن خ اط
یشودک
mən læ gæřæki payizda læ dayk bum.tænyayi mæĺaŝumi hæĺdawætæwæ, qomatkæm gæĺay
wæriw buwæ. bawkəm nawi brindaræw daykiŝəm nawi xæzanæ. lægæĺ rapæřini čawsæwzda
hærdukman læ řožekda čawman hæĺhenawæ. ?æw ŝiri dayki məni xwardwaw mniŝ ŝiri dayki
?æw. mən zor dæmeka bawkəm čotæblay gəĺ, niŝtəmani piroz bæ dæstækani xoy bær læ dæ
saĺ, læ bæyanyæki tæmawida læ peči mežoyæki ŝumda ?æw katæy wəĺat bəbu bæ dæstařeki
gæwræ gæwræw, bərakaniŝ yyæktəryan pe ?æhaři, læw dæmæda se fiŝæki gəřdaryan
n lægæĺ nanu ?awi kožrawda gæwræ bum. (əlæsærya čand. mهما )234-233 :

« ن در حلع پاییز بدنیا آ دم ،تخهایی سننقم را برداشننت و دخدادم برگهای یزا  ،پدرم اسننمش «زیمی و
ادرم اسنمش «یزا د به همرا ِ «دیامِ سن ز چتنم ،هر دو با هم ددم به دنیا رذاشن یمک او شنیرِ ادرِ را یورد و
ن هم شنیرِ ادرِ اوک دم د ایی اسنت نه پدرم رف ه پیشِ رِل و یهنِ قدس با دسنتهای قدسِ یودش د ل از د
سنا در ید لن حگا ِ هآاود و در ر رِ ید تاریخِ شنوم ،آ ودت نه ملکت ،دسن اسنی بزرگِ بزرگ شند بود و
برادرا همدیگر را در آ یورد ینردندد در آ هخگام سنه تا رلواع آتتنزا در جمممهاش ناشن خدک ن همرا نا و
آ ِ نت ه شد بزرگ شدم ک
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بهنار برد وام آزادی در اشننرار دیگر ن ا نیز بسننا د باتیی دارد ،به هخوا ثا در شننرری دیگر با هخوا
«ن ا باز هم شناهر از یا فاهیم زی ایی نه ن ا ملو از آنها یباشند ،در نخار هتنن ،بختنش ،ترحم و هقل
خور فهوم آزادی را درار یدهند ،چراننه هموار فهوم آزادی برای بیکنهس از زی ناترین فناهیم بنه شنننمنار رف نه
استک
bæyanitan baŝ, mən nawəm kətebæ! hæzaran hæzar dæmu čawu hæzaran hæzar wəĺatu dəĺu
dærunəm hæyæ. jari wa hæyæ pəřəm læ xoŝæwisti, læ lebordən, læ bæzæyi, læ 'æqĺi řunak,
( !læ ?azadiهمان)237 :

«لن ح ا بخیرد اسنم ن ن ا اسنت هزارا هزار دهن و و چتنم و هزارا هزار نتنور و د و درو دارمک راهی
اودا

ملو از هتقم ،از بختش ،از ترحم ،از هقلِ خوّر ،از آزادی ک

بخابراین با بررسنی ن ا مموهه شنرر ایخد دی ری سنرز ین ن اسنت ،همانخد همین شرر یتوا دریافت نه
ن اسن رار آزادی و فلمسن یزی تقری اه در جایجای زیرسنایت شنرر یافت یشنود نه اسن رار های فهو ی یُرد
اهم از سنای اری ،ادی ،جاندارپخداری ،جه ی ،فر و مازهای فهو ی زیر چ ر آ درار ررف هاند و ح ی آ رونه
نه پل وِرث یروید ،یتوا ادها نرد نه این اس ن رار های یُرد هس ن خد نه خمر به پدید آ د ن اس ن رار ها
یشوند )1994ک
 .5نتیجهگیری
در این پژوهش نه به شنننیو تحلیلی و به روش ن ابخانهای بر روی اشنننرار بیکهس در ورد ن اسن ن رار آزادی
لنور ررف ه اسنت ،نخسنت زبا شنخاسنی شنخای ی و ناریع اسن رار های فهو ی از دیدرا ایکا  ،جانسنو و
نووچش طرح شندک آنها ر قدند اسن رار ا ری تزدیخی و لنرفاه خ نوص زبا ادبی نیسنت ،بلکه در همل و اندیتنع
هر روز ا جاری و سناری یباشند ،سن س به ررفی انواا اسن رار های فهو ی و تراریف آنها پردای ه شندک ایخکه
هر چخد ن اسنن رار ها بیتنن ر در ادبیا دید یشنننوند ،ا ا از هما سننناز و نارهای اسنن رار فهو ی برای
فهومسنازی بهر یبرند و اسن رار های ن  ،ررچه در انثر وارد به لنور جزدی بازنمودی لنوری نمییابخد وای
در وادن به تمام اسن رار های فهو یِ دیگرِ وجود در ن انسنمام یبختنخد و آنها را زیر چ ر یود سنا ا دهی
ینخخد ،از احا بردی پژوهش بودک ن ایج جسن ار حاضنر پس از بررسنی داد های پژوهش نه در وادن به لنور
هدفمخد از ن ا ایخد دی ری سننرز ین ن اسننت  ،)2011ان خا شنند بودند ،نتننا یدهخد نه؛ از سننویی
تخافرهای رددی بین حوز های دد و حوز های ق نند در انثر ابیا و بخدهای این اشننرار یافت یشننود ،ا ا
اسن رار بارز و تن رک در همع آنها «آزادی یباشندک از سنوی دیگر پس از بررسنی نل ن ا تنخص شند نه در
اشنننرار «بل ل « ،دلم « ،ن ا « ،ریسنننوی زنانه « ،تکپتنننت « ،هداات « ،نرسنننی « ،نارضنننای ی « ،پایا
نمایتنخا ه و «رزانا هم رین و بارزترین ن اسن رار « ،آزادی یباشند ،هر چخد نه در بادی اشنرار ن ا نیز
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ن اسن رار «آزادی جزو همترین ن اسن رار هاسنتک در نهایت یتوا اضنافه نرد نه ن ااگوی اسن راریِ
«آزادی نیز ،همانخد دیگر قرحوار های شنخای ی یتواند جها بیخی شناهرا را نسن ت به فاهیم بخیادی نتنا
دهدک بیکهس با اسن فاد از نگاشنتهای ریز اسن راری ،ن اسن رار آزادی را در این اشنرار آفرید اسنت و فاهیم
ربوط به آزادی ،آزادی بیا  ،آزادی زنا  ،فلمسن ن یزی و هدااتقل ی ،فاهیمی بارز و غاا در شنننرر و ن م وی
یباشخدک
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Cognitive Megametaphor of "Freedom" in Sherko Bekas Poetry
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Abstract
One of the most recent approaches in criticizing literary works is cognitive linguistics.
Conceptual Metaphor Theory is one of the main theoretical frameworks in Cognitive
Semantics. According to it, metaphor is not just a matter of word, but it is about
thought and reason. In all of conceptual metaphors mapping is primary, and they use
a source domain language as a pattern for showing the target domain concepts.
Megametaphors are set of macrostructures in linguistics which built by other
conceptual metaphors in superstructure of the text. This investigation aims to study
cognitive megametaphor of "freedom" in the; Now a Girl is my Homeland, a book by
Sherko Bekas. How Bekas used different kinds of conceptual metaphors in the
undercurrent to form freedom megametaphor at the superstructure, is the main
question in this study. The results show that freedom and its relevant concepts are the
most common concepts in Bekas poetry.
Key words: Cognitive linguistics, Conceptual Metaphors, Megametaphors, Freedom,
Sherko Bekas
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