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 کیدهچ
استعاره فقط یکی  ،شناختی است. در این رویکرد شناسی زباناستعاره یکی از موضوعات مهم و اساسی در 

در اندیشده و عمدل مدا     نیدز در زنددگی روزمدره و   ، بلکه از ابزارهای تخیل شاعرانه و ویژگی زبانی نیست

استعاره اساساً روشدی اسدت کده از قرید   ن      ،(م.2003اساس دیدگاه لیکاف و جانسون ) جریان دارد. بر

و  تدر  یانتزاعد مقصدد معمدو ً    ۀ. حوزشود یمدیگر بیان  یا حوزهیک حوزه از تجربه در قالب  یساز مفهوم

، ساختاری شناختی هستی دستۀفهومی را به سه م های استعاره ها  ن است. تر ملموسو  تر ینیع مبدأ حوزۀ

 ۀشداهنام  در مادّیاز نوع  شناختی هستی های استعارهبررسی  ،هدف این پژوهش. اند کردهو جهتی تقسیم 

 انسدان از  تجربدۀ  بر اساسهستند که  هایی استعارهجمله  از مادّییا  ای پدیده های استعارهفردوسی است. 

به دنبدال  نگارندگان . تحلیلی است د توصیفی ،این پژوهشروش گیرند.  میو فیزیکی شکل  مادّیاشیای 

و چده   اسدت  کدار رفتده   بده  چگونده  شداهنامه در  مدادّی از نوع  شناختی هستی های استعارهاین پرسش که 

 .اند کردهرا بررسی  فردوسی ۀشاهنام بیت از  3800، حدود اند شدهمفاهیمی از قری  این استعاره ملموس 

ملمدوس   مادّیاشیای  را از قری  مفاهیم انتزاعی بسیاری از که فردوسی دهد میقی  نشان تح های یافته

 .اندد  شدده سدازی   مبددا  شدی  مفهدوم    حدوزۀ مقصدی هسدتند کده بدا     های حوزهاین مفاهیم،  .است کرده

 است. شاهنامهدر  مفهومی ۀپربسامدترین نوع استعار شناختی هستی های استعاره
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 مقدمه. 1

از شداهنامه  در  مدادّی از ندوع   شدناختی  یهسدت  یها استعارهبررسی  ،هدف از این پژوهش

. پدردازد  یمد به مطالعده   ذهن دربارۀدانشی است که  ،علوم شناختیدیدگاه شناختی است. 

به کارکردهای شناختی و  توان یمزبان  ۀمطالعمحققان علوم شناختی معتقدند که از قری  

در علوم شدناختی   ای یژهوشناختی جایگاه  شناسی زبانفرایندهای پنهان ذهن پی برد. لذا 

ست. لیکاف و محورهای مطالعه ا ترین یکانوناین دیدگاه معنابنیاد، استعاره یکی از  دارد. در

روزمره و متعارف را کشف کردندد کده    یها استعارهاز  یا گسترده، نظام (م.1980) جانسون

 ۀارائد تمایز سنتی بین زبان مجازی و زبان حقیقی را از بین برد. این مطالعدات منجدر بده    

 شد. (The Contemporary Theory Of Metaphor) معاصر استعاره ۀینظر

فقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیست، بلکه خود تفکر و ذهن استعاره  ،در این دیدگاه

یک حوزه از  یساز مفهوم. استعاره اساساً روشی است که از قری   ن داردماهیت استعاری 

 مبددأ  حدوزۀ و  تدر  یانتزاعمقصد معمو ً  حوزۀ. شود یمدیگر بیان  یا حوزهتجربه در قالب 

 است. تر ملموسو  تر ینیع

و ً فراتدر از زبدان روزمدره    مد زبان شعری این است که این زبان مع بارۀتصور غالب در

مانند استعاره و مجاز است و شداعران    هایی یکتکنزیرا زبان شعری شامل ابزارها و  است؛

 یهدا  استعاره. جویند یم گاهانه از این ابزارها برای بیان مفاهیم و تصاویر ذهنی خود بهره 

 ۀمفهومی سدروکار دارندد و بده گفتد     یها نظامبا   فرینی یباییز ۀجنبشعری بسیار فراتر از 

بلکه فرایندهای  ،استعاره صرفاً امری زبانی و در حد واژگان نیست ،(م.1989) و ترنر لیکاف

اسداس اسدتعاره شدکل     تفکر انسان اساساً استعاری است و نظام تصوری ذهن انسدان بدر  

 ست.ا گرفته

 کندیم  یمد زنددگی   هدا   نکده بدا    ییهدا  هاسدتعار کتاب در  (م.2003) لیکاف و جانسون

(Metaphors We Live By )    شدناختی  یهسدت  یهدا  اسدتعاره  دسدتۀ ، اسدتعاره را بده سده 

(Ontological Metaphor) ،جهتدددی یهدددا اسدددتعاره (Orientational Metaphor)  و

را  شناختی یهست استعارۀو  اند کردهتقسیم  (Structural Metaphor) ساختاری یها استعاره

اندواع   ،در این تحقید   .اند فهرست کرده ، ظرف و تشخیصمادّیو  ای یدهپد دستۀسه  در
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و  اسدتخراج  ،شناسدایی  شداهنامه در  مدادّی و  ای یدده پداز نوع  شناختی یهست یها استعاره

 .شود یم تحلیل

هسدتند کده    هدا  پرسشتوصیفی و تحلیلی است. نگارندگان به دنبال این  ،روش تحقی 

و چه مفاهیمی از این قری   اند چگونه شاهنامهدر  مادّیاز نوع  شناختی یهست یها استعاره

پدژوهش، ابتددا    ۀیشدین پ، بعد از ذکر ها پرسش. برای پاسخ به این اند شدهملموس و عینی 

شناختی، معناشناسی شناختی و مفاهیم اصلی مرتبط بدا  ن و   شناسی زبان مطالعاتی دربارۀ

مسئله در معناشناسی شناختی صورت خواهد گرفدت. در   ینتر مهماستعاره به عنوان   نگاه

دیددگاه   سدرانجام، و  شناسدی  زبدان قسمت استعاره، استعاره از دیدگاه کالسیک، رمانتیک، 

( م.2003شناختی بررسی خواهد شد. در دیدگاه شناختی، استعاره از نظر لیکاف و جانسون )

 یهدا  اسدتعاره ، هدا  دادهلیدل  تحو و در بخدش تجزیده   شدود  یممعرفی و انواع  ن شرح داده 

پژوهش  یها دادهو  شدبررسی خواهد  شاهنامهبیت  3800در  مادّیاز نوع  شناختی یهست

 تحلیل خواهند شد.

 پژوهش ۀیشینپ. 2

تی و ادبی  ن در  ثار اغلب شاعران مطرح بررسدی  استعاره از دیدگاه سنّ ،در ادبیات فارسی

اسدتعاره در  ثدار    ،. اما از دیدگاه شدناختی است هبود شناسانه زیباییکه نوعی نگاه  است شده

 از: عبارتند ها پژوهشکه برخی از این  است شدهمعدودی از شاعران فارسی بررسی 

)سدنوولی جدیدد،    «اساس دیددگاه شدناختی   نظامی بر ۀخمسدرباری  های استعارهبررسی »

، (1393بداد،  ) « مفهدومی عشد  در غزلیدات سدعدی، عطدار و مو ندا       های استعاره»، (1394

و  شدی افرا) «شدرم بدا اسدناد بده شدواهدی از شدعر فارسدی        حوزۀمفهومی در  های استعاره»

اسداس   استعاری عش  در پنج متن عرفدانی بدر   های نظامبررسی »، (20د1: 1393، زاده مقیمی

برگرفتده از انددام    هدای  استعارهاز  ای پارهتحلیل »، (1392)هاشدمی،   «ۀ شناختیاستعار ۀنظری

)نجدار   «مفهدومی در اشدعار شداملو    ۀتحلیل استعار»، (1391)قادری،  «سعدی بوستان بدن در

)عابدی، « مفهومی در فارسی نوشتاری روزمره و شعر معاصر های استعاره»، (1391فیروزجانی، 

، کرد زعفرانلو و فیدروز،  ماگلف) «زمان در اشعار فروغ فرخزاد از دیدگاه شناختی استعارۀ»، (1391

)راکعدی،  « پدور  تحلیل استعاره در شعر قیصدر امدین   نگاهی نو به استعاره،»، (136د121: 1388

فیدروز،  دخت   حسن) «بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروخ فرخزاد»، (99د77: 1388
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دو تحقی  زیر  . و... (1385)صدری،  «شناختی شناسی زبانبررسی استعاره از دیدگاه »، (1388

مختصدر معرفدی    صورت  بهکه  اند کردهموردی بررسی  قور بهرا  شاهنامهز ا هایی جنبهنیز 

 :شوند می

هفت »استعاره از منظر تفکر شناختی در  ۀ خود به بررسی قیاس و نیزمقالدر  نژاد پهلوان

ت برای خل  الگوهای ذهنی ابزاری اس ،است. قیاس فردوسی پرداخته شاهنامۀ« خان رستم

/ 1: ج1392ندژاد،   )ر.ک؛ پهلدوان  رسداند  های جدیدد مدی   را به استنتاج هایی که انسان زایا؛ الگو

هدا )و از میدان    واره قدرح  ،دهدد کده قیداس و پد  از  ن     نشدان مدی   یبررس. این (90دد 80

اندد. از   حجمی( بیشترین کاربرد را در انتقال مفاهیم اسدتعاری داشدته   ۀقرحوارها،  قرحواره

بیشترین کاربرد را « رسَ»اند، نام  بدن ساخته شده واردی که با استفاده از نام اعضایمیان م

 .است دادهبه خود اختصاص 

با استفاده  «شاهنامهرد در  استعارۀ مفهومی»وان با عن یا مقاله( در 1392استوار نامقی )

زنددگی   هدا   نکده بدا    ییهدا  اسدتعاره اسداس کتداب    لیکاف و جانسون و بر های یدگاهداز 

و  بررسدی،  شداهنامه و مقصد  ن را در  مبدأمفهومی  یها حوزهرد و  یها استعاره، کنیم یم

 .است کردهزیرگروه  ن را ترسیم  یها قرحواره

ایرانی است. با توجده  شده مربوط به شاعران غیر ت خارجی هم تحقیقات انجامدر مطالعا

انجدام   شداهنامه ، تاکنون تحقی  جامعی از دیدگاه شناختی روی شده انجام های یبررسبه 

در  مدادّی از ندوع   شدناختی  یهسدت  اسدتعارۀ  شود یمکوشش  ،و در این پژوهش است شدهن

 نیز تفکیک شود. ها استعارهو مقصد این  مبدأ یها حوزهو  ،بررسی شاهنامه

 . ضرورت و اهمیت پژوهش3

فراینددی شدناختی    عنوان  بهاستعاره  ۀمطالعجدیدی را در  یها اف  ،معاصر استعاره ۀینظر

اسدت کده قابلیدت  زمدودن      ییهدا  حدوزه جملده   از شدعر و ادبیدات   حوزۀ. است کردهایجاد 

 ،مفهدومی در شدعر   یهدا  استعارهمطالعات مربوط به  ،در ایران شناختی را دارد. های یدگاهد

و تداکنون تحقید     است بودهبیشتر مربوط به اشعار عرفانی در ادبیات کالسیک و اشعار نو 

 .است شدهثار حماسی انجام ندر   استعارۀ مفهومیبررسی  مفصلی دربارۀ
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 شناختی شناسی زبان. 4

زبان و ذهن  ۀرابط که به مطالعۀ مطالعات پژوهشگرانی است لحاص ،شناختی شناسی زبان

 تجربدۀ و  یپدرداز  مفهدوم بر اهمیت نقش معنا، فرایند  ها  نکید اصلی و تأبودند  مند عالقه

 ،ایدوانز ر.ک؛ ) با یکددیگر اسدت   ها  نروش تعامل  نیز زبان و ذهن و مطالعۀدر  شده یکالبد

درک و  چگونگیشناختی زبان را بر اساس تجربیات ما از جهان،  شناسی زبان. (22 :م.2007

شدناختی میدان    زبدان  یهدا  ندزاع  ۀجد ینتاین نگرش در  .کند یمسازی مطالعه  ۀ مفهومویش

هرچندد   .(7دد 6: 1392 ،راسدخ مهندد  ر.ک؛ ) ان چامسدکی اسدت  رزایشی و قرفدا شناسان یمعن

دارد که  ن دو را  ییها یژگیونقشگرا نزدیک است، اما  شناسی زبانشناختی به  شناسی زبان

 یا لهیوسد شناختی زبدان را   شناسی زبان (.15د13: 1392ر.ک؛ دبیرمقدم، ) کند یماز هم متمایز 

ن به عنوا اًزبان اساس ،. در این رویکردداند یمبرای سازماندهی، پردازش و انتقال اقالعات 

 یا دهید پدو ساختار صوری زبدان نده بده عندوان      شود یمنظامی از مقو ت در نظر گرفته 

بندی، سازوکار پدردازش و   مفهومی کلی اصول مقولهبلکه در مقام نمودی از نظام  ،مستقل

 ،راد و یوسدفی  ماگلفد به نقدل از   ؛1995 گیررت ،ر.ک؛ ) شود یمثیرات تجربی و محیطی مطالعه تأ

1381: 60). 

 شناختی شناسی یمعن .5

از  شناسدی  زبدان ثیرپدذیری  تأ نتیجدۀ در  (Cognitive semantics) شدناختی  شناسدی  یمعن

مشدترک   هدای  یددگاه دشناسی شناختی پدیدد  مدد و حاصدل     شناسی گشتالت و روان روان

 جانسدون، فوکونیده، تدالمی و    ،، بروگمنجمله  نگاکر، لیکاف از ،شناسان یمعنگروهی از 

 Cognitive) شددناختی شناسددی یمعندد»اصددطالح لیکدداف بددار  سددتیننخاسددت.  سویتسددر

Semantics)  (67 :1382 ،صددفویر.ک؛ ) همددین عنددوان مطددرح کددرد   بددا یا مقالددهرا در. 

 یدن ا ربد  بداور  وبخشی از شناخت عام انسان است.  ،معتقدند که دانش زبانی شناسان یمعن

 های پدیده از ذهنی و زبانی بندی مقوله و مجاز ،استعاره ها، گزاره و مفاهیم تکوین که است

 صدورت  خدارج  جهدان  از  دمدی  شناخت کلی روند از بخشی عنوان به همگی خارج جهان

 .پذیرند می

اع  ن در جهدان واقعدی   جد بدین معندا و ار   شناختی که به بررسدی رابطدۀ   شناسی یمعن

معندای   استعاره و مجداز،  تصویری، یها واره قرح شامل مفاهیم و مباحثی مانند ،پردازد یم
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راسخ ر.ک؛ ) شود یم مفهومی یزۀ مو سرنمون، فضاهای ذهنی و  یبند مقوله، یالمعارف ةدائر

اسدتعاره را عنصدری    ،لیکداف و جانسدون   یدژه و بده  ،شناسان شناختی زبان .(34 :1392 ،مهند

صدفوی،  ر.ک؛ ) دانندد  یمد ما از جهان خارج و فراینددهای اندیشدیدن    یبند مقولهبنیادین در 

1383 :367.) 

 استعاره. 6

 شناسی ناستعاره از دیدگاه کالسیک، رمانتیک و زبا .1د6

در  استعاره .(291 :1377بورشه و دیگران، ر.ک؛ )کرد  معرفیبار اصطالح استعاره را ارسطو  اولین

نده   ،شدود  یمد موضوعی زبدانی تلقدی    ارسطو،از دیدگاه  یژهو به ،کالسیک زبان های یهنظر

 م.:1992، لیکداف ر.ک؛ )عاری از اسدتعاره اسدت    ،و زبان روزمره ،موضوعی مربوط به اندیشه

نوع خاصی از زبدان یدا داندش     شاعر هیچ دسترسی خاصی به، ها یکرمانتاز دیدگاه  .(136

استعاره را ویژگی خاص زبان شعر  افالقوناز  ن محروم شده باشند.  دیگر که مردمندارند 

 را اسدتعاره  ریوداردز  . ی. ای ،شناسدی  زبدان  ز دیددگاه ا .(57 :1377، هداوک  ر.ک؛ ) داند ینم

 زبدان اسدت   همه جا حاضر در کدلّ  یاصل ۀاستعار و ،نه تصویرسازی ،داند یمحاصل زبان 

  ن،  یکلد او اسدتعاره را در مفهدوم    .(92 :1377، هداوک   :بده نقدل از   ؛93 :علم بیان ۀفلسفر.ک؛ )

که میانشان ارتبداقی   داند یم ها یدهپداز  یا مجموعه بارۀدر یگر د لتارتباط  یریکارگ به

در مطدالبی کده    (م.1995)یاکوبسدن   .(213: م.1972اوگددن و ریوداردز،   ر.ک؛ )کلی وجود دارد 

ۀ سدازند دو اخدتالل اصدلی    اسدت،  نوشدته  «پریشدی  زبان»مشکالت زبانی مربوط به  دربارۀ

ورت بیانی عنوان کرده که با دو ص «اختالل مجاورت»و  «اختالل مشابهت»پریشی را  زبان

 ،(م.1985) هلیددی  بده نظدر  و  ارتباط چشمگیری دارندد  «مجاز مرسل»و  «استعاره»اصلی 

اسدتعاری را بدا    گفتدار  پداره  تدوان  یمد دسدتوری اسدت و    د ، ندوعی تندوع واژگدانی   استعاره

 .ردکغیراستعاری بیان  صورت بهواژگانی یا تغییر در ساختار دستوری  سازی یگزینجا

 اه شناختیدیدگاستعاره از  .2د6

فیلسدوف، بدا انتشدار     و مارک جانسدون  ،شناس جورج لیکاف زبان میالدی، 1980در سال 

زندگی  ها  نکه با  ییها استعارهانتشار کتاب  پ  از  ن،و  استعاره و تفکردر کتاب  یا مقاله

ئه را ارا «معاصر استعاره ۀینظر»استعاره،  مطالعۀبا اتخاذ رویکرد شناختی در نیز ، و کنیم یم

 ،شناختی شناسی زباناز دیدگاه . کرد یمکردند که جایگاه استعاره را از زبان به ذهن منتقل 
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 یسداز  مفهوماستگاه  ن را باید در چگونگی ، بلکه خی در زبان نیستکلّ جایگاه استعاری به

انتزاعدی   یهدا  مفهدوم  ،. در این فرایندد هنی برحسب قلمرو ذهنی دیگر یافتیک قلمرو ذ

اسدتعاره کده    ،نتیجده  . درندهسدت   یاسدتعار ند زمان، حالت، علیت و هدف نیدز  مان ،روزمره

 مطالعدۀ و  زبان قبیعی متعارف قدرار دارد  شناسی یمعندر کانون  ،نگاشت بین قلمروهاست

روزمره است. نظامی شامل هزاران نگاشت بین قلمروها  ۀاستعار مطالعۀبسط  ،ادبی استعارۀ

. پ  استعاره دشو یم بدیع استفاده استعارۀو این نظام در  روزمره قرار دارد استعارۀدر پ  

 .(137: م.1992لیکاف، ر.ک؛ ) یعنی نگاشت بین قلمروها در نظام مفهومی

 و انواع  ن استعارۀ مفهومی .3د6

بلکده در   ،در زبدان  ستعاره در زندگی روزمره و نه فقطا ،اساس دیدگاه لیکاف و جانسون بر

که در چدارچوب  ن   ها انسانو نظام مفهومی  ری و ساری استجا ها انساناندیشه و عمل 

 های یتفعالانسان در بسیاری از  استعاری دارد. ، ماهیتی اساساًکنند یمو عمل  اندیشند یم

و عمل  اندیشد یماساس الگوی مشخصی  ناخود گاه و بر ،دهد یمجزئی که هر روز انجام 

شناخت این  یها راهشخص نیستند. یکی از م . چگونگی و چیستی این الگوها دقیقاًکند یم

دریافتند که  . لیکاف و جانسون(12م.: 2003)ر.ک؛ لیکاف و جانسون،  بررسی زبان است ،الگوها

لیکاف و جانسون، )ر.ک؛  از نظام مفهومی معمول انسان استعاری است یا عمدهماهیت بخش 

و سداختاری   شناختی یهست، جهتی دستۀمفهومی را به سه  یها استعاره ها  ن. (14: م2003

نظام کاملی از مفاهیم با توجه به نظدامی دیگدر بدا     ،جهتی یها استعارهدر  .اند کردهتقسیم 

 یهدا  جهدت . ایدن  شوند می یسازماندهو...  جلو د د پایین، عقب ، مثل با مکانی یها جهت

در  کرد جسم ما در محیط فیزیکدی هسدتند.  جسمانی و نوع عمل های یژگیو نتیجۀمکانی 

به سداختار   است، قرار گرفته مبدأ حوزۀساختاری، ساختار دقی  تصوری که در  یها استعاره

انسان با استفاده  ،شناختی یهست یها استعارهدر  .یابد یممقصد بازتاب  حوزۀمفهوم انتزاعی 

و فیزیکی خود، بسیاری از مفاهیم مجرد، انتزاعی و ناشدناخته را برحسدب    مادّیاز تجارب 

 .کند یم یساز مفهوم شده شناختهاشیای 

لیکاف و جانسون، )ر.ک؛  کنند یماشاره  شناختی یهست استعارۀبه سه نوع لیکاف و جانسون 

 ،واقدع  ی که دراشیائو  ها یدهپد دربارۀ ،ها استعارهدر این نوع ظرف.  ۀاستعار د1 :(50: م2003

گویی درون و بیرون که  کنیم یمقوری صحبت  ،فاقد حجم و فاقد درون و بیرون هستند
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شخص پنداشته  و مفهومی انتزاعی فیزیکی شی  ،تشخیص. در این نوع استعاره د2دارند. 

 هدای  یدده پدمربدوط بده    یهدا  تجربده بسیاری از  توان یم یانگار شخصو با این  شود یم

 دد 3انسدانی درک کدرد.    هدای  یدت فعالو  هدا  مشخصده ، ها یزهانگرا در چارچوب  یرانسانیغ

تجربده کدردن    اسداس  بدر هستند که  ییها استعارهجمله  از مادّییا  ای یدهپد یها استعاره

 .گیرند یمو فیزیکی شکل  مادّی یاشیا

 مقصد و مبدأ یها حوزه .4د6

یدک حدوزه در    ،کده در  ن  شدود  یمد مفهدومی تشدکیل    حوزۀاز دو  استعارۀ مفهومییک 

از تجربیدات  منسدجمی   ۀمجموعد مفهدومی   حوزۀ. هر شود یمدیگر درک  حوزۀچارچوب 

مفهومی که ما  حوزۀخاصی دارند.  ن  یها ناممفهومی  یها استعارهاست. این دو حوزه در 

 حوزۀ»مفهومی دیگری را درک کنیم،  حوزۀتا  کنیم یماز  ن عبارات استعاری را استخراج 

. شوند یمنامیده  «مقصد حوزۀ»، شود یممفهومی را که بدین روش درک  حوزۀو  ن  «مبدأ

 یها حوزهمثل زندگی، بحث و جدل، عش ، نظریه، فکر، سازمان اجتماعی و غیره مباحثی 

 هستند. مبدأ یها حوزهسفر، جنگ، ساختمان، غذا، گیاه و غیره  که  یحال در مقصد هستند،

 اسدتعارۀ فرهندگ  اساس  برنیز و  است دادهاساس مطالعاتی که شخصاً انجام  بر کوچش

)ر.ک؛ کدوچش،   اسدت  کدرده و مقصدد را معرفدی    مبدأ های حوزهپربسامدترین  ،کالینز کوبیلد

از: بدن انسدان،   عبارتندکوچش  های یافته بر اساس مبدأ های حوزه ترین رایج. (34م.: 2010

و ورزش، پول و  ها بازیو ابزار،  ها دستگاهسالمتی و بیماری، حیوانات، گیاهان، ساختمان، 

روشدنایی و تداریکی، نیروهدا، حرکدت و      معامالت اقتصادی،  شپزی و غذا، گرما و سدرما، 

، فکر، جامعه، سیاست، اخالق از: احساس، میل، عبارتندمقصد  های حوزه ترین رایجو  ،جهت

 .ها کنشو  ارتباط، زمان، زندگی و مرگ، مذهباقتصاد، روابط انسانی، 

 ها داده ی ور جمعروش . 7

 شداهنامۀ در دفتر دوم  (مادّی) شناختی هستیاز نوع  مفهومی های استعاره پژوهش،در این 

بیت استخراج و  3800از بین حدود  و از داستان پادشاهی نوذر تا داستان سیاوش ،فردوسی

و مقصدد   مبدأ حوزۀ بر اساس شده یافت یها استعارهجدولی از  ،ر پایاند .است شدهتحلیل 

، هدا  دادهبهتر  و تحلیل یبند قبقه. برای است شدهنتایج تحقی  ارائه  تر یعسربرای دریافت 

 مبددأ  یهدا  حدوزه  ،ها  نتیترهای فرعی انتخاب شدند و در زیر  عنوان  بهمقصد  یها حوزه
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موجود بود، اضافه شد. در  ها  نکه استعاره در  هایی یتبموجود در ابیات با ذکر تعدادی از 

هدر یدک از    ،وجدود دارد. در چندین مدواردی    استعارۀ مفهدومی گاهی چند  ،بعضی از ابیات

. اند گرفتهخود قرار  بندی یمتقسمقصد در  حوزۀبا توجه به نوع استعاره و برحسب  ها تعارهاس

موجدود در   یهدا  اسدتعاره و  فقط تعدادی از ابیات صفحات مقاله، تعداد به دلیل محدودیت

 .اند شدهدر جدولی ارائه  وار فهرست ها داده ۀیبق و اند شدهمثال  ورده  رایب ها  ن

 شاهنامهدر  (مادّی) شناختی یهست یها استعاره .8

 دسدتۀ مفهومی را به سده   یها استعاره( م.2003گفته شد، لیکاف و جانسون ) که قبالً چنان

 یهددا اسددتعارههمونددین  هددا  ن. انددد کددردهتقسددیم  شددناختی یهسددتسدداختاری، جهتددی و 

 یهدا  استعارهند. در ا نموده، تشخیصی و ظرف بررسی مادّی دستۀرا در سه  شناختی یهست

و فیزیکدی خدود، بسدیاری از مفداهیم      مادّیانسان با استفاده از تجارب  ،ای یدهپدیا  مادّی

 .کند یم یساز مفهوم شده شناختهمجرد، انتزاعی و ناشناخته را برحسب اشیای 

 اندیشه .1د8

 ظرف دل موجود در شی  ۀمثاب  به 

ی در نظر گرفته شده کده  شیئ ۀاندیشه که مفهومی انتزاعی است، به مثاب زیر، های یتبدر 

 ۀه در ظرفی هموون دل )دل نیز در اینجدا ندوعی اسدتعار   این قابلیت را دارد که مانند مادّ

 .( قرار گیرد و یا از  ن خالی شود،مفهومی از نوع ظرف است
 دل اندیشددهرپدددر شددد پ   پددیش  بدده»

 دل را بپددددددددرداختم اندیشددددددددهاز 
 

 دل پیشددده همدددیدارد  اندیشددده کددده 

 «اندددداختم ،هرچددده بایسدددت سدددخن 
 

 (162/90: 1394)فردوسی،  

 اند بستهکه دل را بدان  یئیش ۀمثاب  به. 

 دل را به  ن بست. توان میکه  است شده سازی مفهوماندیشه به مانند شیئی  ،در این بیت
 بددر دلددم  کددنمرنددج  سددان   یددنا روَ»

 

 «شددددداه دل بگسدددددلم  ۀاندیشددددداز  
 

 (204:1394/137)فردوسی،   

 موجود در ظرف بدن شی  ۀمثاب  به. 
 ام پشّدده یکددیاندددر  وی دسددت  بدده»

 

 «ام اندیشدددددددهرپ   فدددددددرینشزان و 
 

 (194/76: 1394)فردوسی،   
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 بدی .2د8

 شدنی لم  شی  ۀمثاب  به 

کده   اسدت  نظدر گرفتده شدده    که مفهومی انتزاعی است، شیئی در «بدی» ،زیر های بیتدر 

 را دید: گرفت یا لم  کرد و یا  ن با دست  ن را توان می
 ایمندددددیتدددددوانگر شدددددد از داد و از »

 

 «اهریمندددیبدددد بسدددته شدددد دسدددت  زِ 
 

 (234/881 :1394)فردوسی،   

 جددز از بندددگی پددیش یددزدان مجددوی  »
 

 «مزن دسدت در نیدک و بدد جدز بددوی      
 

 (251/410: 1394)فردوسی،   

 ی.دیدن شی  ۀمثاب  به 

 بدیددددبددده روشدددن دل از دور بددددها »
 

 «رسدید خواهدد   بدر زمانده چده    زیدن  که 
 

 (208/234: 1394)فردوسی،   

 شی  متحرک ۀمثاب  به. 

 :شود می جابجاو  کند میشیئی است که حرکت  همونین،
 سزاسددت ، یددد کددهبدددو گفددت هددر بددد »

 

 خواسددت شمشددیربگفددت و بر شددفت و  
 

 (178/483: 1394)فردوسی،   

 گدددر از تدددور بدددر ایدددرج نیکبخدددت    
 

 «بددد  مددد پدیددد از پددی تدداج و تخددت     
 

 (232/836: 1394)فردوسی،   

 هراس بیم/. 3د8

 موجود در ظرف بدن و دل شی  ۀمثاب  به 

 بشددد خددورد و  رام و خددواب    ازیشددان »
 

 «افراسددددیابگشددددتند از  بددددیمپددددر از  
 

 (178/483: 1394)فردوسی،   

 زِ دیوان هدر  ن کد  کده ب دد ناسدپاس     »
 

 «وَز ایشددددان دل انجمددددن پرهددددراس  
 

 (232/836: 1394)فردوسی،   

 پند .4د8

 ظرف دردار /شی  ۀمثاب  به 
 گشددددادبرپندددددها را  رِدَ نددددوذر  بدددده»

 

 «یدداد کددردهمددی بسددی نیکددو هددای سددخن 
 

 (161/52: 1394)فردوسی،   
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 سودمند دادنی و شی  ۀمثاب  به. 

 رهدددا کدددرد ازو چندددگ و زنهدددار داد »
 

 «چدددو خشدددنود شدددد، پندددد بسدددیار داد 
 

 (268/177: 1394)فردوسی،   

 موجود در دهان شی  ۀمثاب  به. 

که نیز مفهومی ذهنی و غیرملموس است، به صورت شیئی فرض شده  «پند» زیر،در بیت 

ادبدی نیسدتند و در زبدان     هدا  استعارهکه در زبان هموون ظرف بزرگان قرار دارد. این نوع 

 :روند میکار  روزمره به
 ز وان بزرگددددان پ ددددر از پنددددد بددددود »

 

 «در بندددد بدددود تهمدددتن بددده درد از   
 

 (299/977: 1394)فردوسی،   

 جان. 5د8

 و خریدنی و فروختنی ارزش بی ارزشمند/ شی  ۀمثاب  به 
 همددی خریدددمجددان  پیوسددتگیبدده »

 

 «همددی ندیدددمچدداره  نیددز ایددنجددز  
 

 (173/365: 1394)فردوسی،   

 چدداک زِ گدرزش هددوا شددد پ ددر از چدداک »
 

 «نیرزیددد جددانم بدده یددک مشددت خدداک  
 

 (194/65: 1394ی، )فردوس  

 شدنی وصل /شدنیجدا شی  ۀمثاب  به 
 در چندددگ  هدددرمنم چندددین خسدددته»

 

 «بگسدددلد زار جدددان از تدددنم   همدددی 
 

 (208/228: 1394)فردوسی،   

 پسدددر را نبایدددد کددده داندددد پددددر    »
 

 «کدده بندددد دل و جددان بدده مهددر پدددر   
 

 (266/139: 1394)فردوسی،   

 چاره .6د8

 زشمندیافتنی و ار شی  ۀبه مثاب 
 دل پهلدددوان را ببسدددت  رسددد ازیدددن»

 

 «دسدددت یازیددددچددداره  رسدددزان در وَ 
 

 (174/378: 1394)فردوسی،   

 همددی جسددت بددر چدداره جسددتن رهددی»
 

 «سدددوی  سدددمان کدددرد روی  نگهدددی 
 

 (211/303: 1394)فردوسی،   
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 ساختنی شی  ۀبه مثاب 
 زیددنچدداره سددازم دگرگوندده    یکددی»

 

 کددینه بددبددا مددن نگددردد بددرادر    کدده 
 

 (178/497: 1394)فردوسی،   

 اگددر چدداره دانددی مددر ایددن را بسدداز     
 

 «کدده  مددد سددپهبد بدده تنگددی فددراز      
 

 (185/55: 1394)فردوسی،   

 خشم .7د8

 موجود در ظرف گیتی شی  ۀمثاب  به 
 د خشددم شدداه وَاندددر ب دد  گیتددی بدددین»

 

 «جایگددداهد وَبددده برگشدددتن  تدددش ب ددد 
 

 (161/45: 1394)فردوسی،   

 موجود در ظرف تن، سر و دل شی  ۀبمثا به 
 بدده دسددت اندددرون داشددت گددرز پدددر  »

 

 «خددون جگددررخشددم و پ رسددرش گشددته پ  
 

 (175/408: 1394)فردوسی،   

 که بدا کدین شداهان نشداید کده چشدم      »
 

 «نباشدددد پ دددر از  ب و دل پ دددر زِ خشدددم  
 

 (177/473: 1394)فردوسی،   

 درَخِ. 8د8

 سر و موجود در ظرف تن شی  ۀمثاب  به 
 تهمدددتن چدددو از خدددواب بیددددار شدددد»

 

 «سَدددرِ پ رخِدددرَد پ دددر زِ پیکدددار شدددد     
 

 (213/345: 1394)فردوسی،   

 

 سنجیدنی شی  ۀمثاب  به 
 دوَچددو رسددتم ب دد جنگددی کددهرا  کسددی»

 

 «براندددد خدددرد در سدددرش کدددم بدددود  
 

 (276/381: 1394)فردوسی،   

 داد .9د8

 دادنی و خواستنی شی  مثابۀ  به
 کندددیم زاریو  یمخدددواهداد  همدددی»

 

 «کندددیم سدددوگواریبددده خدددون پددددر  
 

 (177/467: 1394)فردوسی،   

 همدده پندددد پیدددرانش  یدددد بددده یددداد »
 

 «از  ن پدد  دهددد چددرخ گددردان ش داد   
 

 (203/94: 1394)فردوسی،   
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 قبداد  به رسدتم چندین گفدت پد  کدی     »
 

 «کددده چیدددزی ندیددددم نکدددوتر زِ داد   
 

 (196/139: 1394)فردوسی،   

 یسنجیدن شی  مثابۀ  به
 قبدداد کددیو از  ضددحّاکمددن از جددمّ و »

 

 «داده فددزونم بدده بخددت و بدده فددرّ و بدد  
 

 (197/163: 1394)فردوسی،   

 دانش .10د8

 موجود در ظرف سر و تن و روان شی  مثابۀ  به 
 دیددد جددایبددر  پددایچددو مهددراب را  »

 

 «دیددد رایش اندددرون دانددش و ر بدده سَدد 
 

 (184/386: 1394)فردوسی،   

 سددداله پیدددروز بدددادی و شددداد   همددده
 

 «سَدددرَت پ دددر زِ داندددش، دلدددت پ دددر زِ داد 
 

 (203/104: 1394)فردوسی،   

 درد .11د8

 موجود در ظرف دل و تن شی  مثابۀ  به 
 رزمگدداه بدددین  یددداندددر  شکسددت»

 

 «خددددواهنیکر از درد گددددردد دل پ دددد 
 

 (165/169: 1394)فردوسی،   

 دل ندددوذر از غدددم پ دددر از درد بدددود  »
 

 «تدداجش زِ اختددر پ ددر از گددرد بددود   کدده 
 

 

 (168/237: 1394)فردوسی،   

 

 دیدنی شی  مثابۀ  به 
 چشددم نیددزدرد را  ایددن کددهه بِدد همددان»

 

 «خشدددم بخدددوابیمو بدددر دل  بپوشدددیم 
 

 (238/96: 1394)فردوسی،   

 شدنی لم  شی  مثابۀ  به 
 نشسددت و تخددتِ بزرگددی جددایبدده »

 

 «و درد بدددودش بددده دسدددت پشدددیمانی 
 

 (250/391: 1394)فردوسی،   

 دل .12د8

 منعطف شی  مثابۀ  به 
 دل مهتدددران را بدددراو ندددرم کدددرد    »

 

 «همدددده داد و بیددددداد بدددد زرم کددددرد 
 

 (161/56: 1394)فردوسی،   
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 شکستنی شی  مثابۀ  به 
 شدددددود شکسدددددتهدل مرزباندددددان »

 

 «بسدددته شدددود کدددارانجمدددن  بدددرین 
 

 (165/151 :1394)فردوسی،   

 ل شکسدددته شدددوند زِ کدددار شدددما د »
 

 «بدددین خسددتگی نیددز خسددته شددوند     
 

 (169/251: 1394)فردوسی،   

 

 زمان .13د8

 متحرک شی  مثابۀ  به 
 زمددان کایدددتددوان مددرد   جدداییبدده »

 

 «گمددان بددیزمددان  یددکزمددان  بیایددد 
 

 (166/186 :1394)فردوسی،   

 بدده دل گفددت پنهددان شددود  فتدداب    »
 

 »شددب  یددد ب ددوَد گدداه  رام و خددواب     
 

 (225/646: 1394ردوسی، )ف  

 بددرین نیددز بگذشددت چندددی سددپهر   »
 

 «ندده بددا نددوذر  رام بددودش، ندده مِهددر    
 

 (161/61: 1394)فردوسی،   

 

 سخن. 14د8

 یسنجیدن شی  مثابۀ  به 
 پر شدددوب گشدددت پادشددداهی کندددون»

 

 «از انددددازه اندددر گذشدددت  هددا  سددخن  
 

 (1394:160/20)فردوسی،   

 متحرک شی  مثابۀ  به 
 «که کین زیر دامن نشاید نهفت    نددد از تددور و از سددلم گفددتسددخن را»

 

 (1394:162/71)فردوسی،   
 ازیددن در سددخن هددیچ گوندده نرانددد  »

 

 «ب رام بر نامه کین نخواند 
 

 ( 163/96: 1394)فردوسی،   
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 هشاهنامدر  رفته کار به مادّی/ ای پدیدهمفهومی  های استعاره مبدا مقصد و  های حوزه .1جدول 

 مبدأ حوزۀ مقصد حوزۀ
 .ساختنی شی جداشدنی،  شی ارزشمند،  شی   رامش
 .ساختنی شی ارزشمند،  شی   رزو

 .متحرک شی موجود در ظرف پادشاهی،  شی   شوب
 .متحرک شی موجود در گوش،  شی   واز

 .بندند میی که چیزی را به  ن شیئموجود در ظرف دل و بدن،  شی  اندیشه
 دنی.سنجی شی  بخت
 .متحرک شی ، یدیدن شی ، شدنی لم  شی  بدی 
 ی.دیدن شی  بیداد
 .موجود در ظرف بدن و دل شی  هراس بیم/

 .متحرک شی  پشیمانی
 .موجود در دهان شی بخشیدنی و سودمند،  شی  پند

 جان
شددنی   جدا شی خریدنی و فروختنی،  شی ، ارزش بی ارزشمند/ شی 

 .کننده روشن شی ظرف تن، موجود در  شی شدنی،  و وصل

 جنگ
 شدی  سداختنی،   شدی  ، شدنی لم  شی موجود در سر و دل،  شی 

 شدنی. حمل شی خریدنی و ارزشمند، 
 .ارزش بی شی ، ینرنگ شی کهنه و نو،  شی  جهان
 .ساختنی شی یافتنی و ارزشمند،  شی  چاره
 .متحرک شی موجود در ظرف گیتی، تن، سر و دل،  شی  خشم
 .یسنجیدن شی موجود در ظرف تن،  شی  خرد 

 شدنی. حمل شی موجود در ظرف هوا،  شی  خروش
 .موجود در ظرف سر شی  خواب

 داد
 شدی  ، یسدوراخ شددن   شدی  ، یدیددن  شی دادنی و خواستنی،  شی 

 شدی  موجود ذر ظرف دل و جدان، مدال و ثدروت،     شی ، یسنجیدن
 .ساختنی شی گستردنی، 

 .بخشیدنی شی تن و روان،  سر،موجود در ظرف  شی  دانش

 درد
 شدی  نهفتندی،   شدی  ، یدیدن شی موجود در ظرف دل و تن،  شی 
 شدنی. لم 

 بخشیدنی شی  درود

 ی.کردنی/جدا بستن شی شکستنی،  شی منعطف،  شی  دل

 .نهفتنی ارزشمند و شی  راز

 شدی  و متحرک،  شدنی  حمل شی موجود در ظرف دل و تن،  شی  رنج
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 ی.دیدن

 .یسنجیدن شی  وانر
 .دادنی و خواستنی شی  فرصت زمان/
 .متحرک شی  زمان
 .یسنجیدن شی  سخن
 شی ارزشمند. سوگ
 .یسنجیدن شی ارزشمند،  شی  شادی
 .موجود در ظرف دل شی  شتاب
 .موجود در ظرف روان شی  شرم

 ی.دیدن شی  شکست
 .گرانبها شی  شهرت
 .تن موجود در ظرف روان، دل و شی  غم

 شی ارزشمند. فرهی
 ی.دیدن شی  قدرت
 .متحرک شی ساختتنی،  شی  کار
 ی.دیدن شی  کژی

 انتقام کینه/
 شدی  موجود در ظدرف دل و تدن،    شی یافتنی،  شی نهفتنی،  شی 

 .متحرک

 گفتار
، دارمغدز  شدی  دهدان،   موجود در ظرف زبان/ شی ، یسنجیدن شی 
 .منعطف و نرم شی 

 .در ظرف جهان و سپاهموجود  شی  گویگفت
 .شکستنی شی ، شدنی حمل شی  لشکر
 شی  جداشدنی.  مرگ
 شدنی. حمل  شی  مژده

 .برنده شی  مغز/فکر
 .ارزشمند شی  مهر
 . .کوه و..موجود در ابر،  شی  ناله

 ی.دیدن شی  ناراستی
 .موجود در ظرف بدن شی  نفرین
 .موجود در ظرف بدن شی  نیرنگ
 .شمندارز شی  نیکی
 .یسنجیدن شی ، شدنی لم  شی ارزشمند و نهفتنی،  شی  هنر
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 ها دادهتحلیل  .8

از ندوع   شدناختی  هسدتی  های استعارهفردوسی، در  ۀشاهنامتحقی ، در  های یافته بر اساس

ند. این ا هشد سازی مفهومشی   مبدا  حوزۀ ابمقصد شناسایی شدند که  ۀحوز 55 ،ای پدیده

ش، اندیشه، بخت، بددی، بیدداد،    رام،  رزو،  شوب،  واز،  مرز  از: رتندعبامقصد  های حوزه

، داد، دانش، درد، د، خروش، خوابرَ، پشیمانی، پند، جان، جنگ، جهان، چاره، خشم، خِبیم

زمان، سخن، سوگ، شادی، شتاب، شرم، شکست، شهرت، غم، ، روان، درود، دل، راز، رنج

ر، مرگ، مژده، مغز، ا، کینه، گزند، گفتار، گفتگو، لشککیمیفرهی، قدرت، کار، کارزار، کژی، 

 اله، ناراستی، نیرنگ، نیکی، هنر.مهر، ناز، ن

. از بدین ایدن   شوند میملموس شی  درک  حوزۀ باانتزاعی هستند و  ،این مفاهیم ۀهم

اشدیا  و   حدوزۀ را از  سدازی  مفهدوم بیشترین  «اندیشه، جان، داد، درد، رنج و کینه»مفاهیم، 

 ،است کردهمعرفی  مقصد رایجی که کوچش حوزۀاز بین سیزده  .اند داشته مادّی های پدیده

احساس، میل، اخالق، فکر، جامعه/ ملت، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتبداط، زمدان،   »

بیشدترین  ، (48دد 42م.: 2010)ر.ک؛ کدوچش،   «هدا  کدنش زندگی و مرگ، مدذهب، رخددادها و   

 و احساسات حوزۀبه  شاهنامهدر  مادّیاز نوع  شناختی یهست های استعارهمقصد  های حوزه

شدفیعی   دیدگاهییدی است بر پژوهش حاضر تأ های یافتههمونین،  .اخالق اختصاص دارد

)ر.ک؛ شدفیعی کددکنی،    فردوسدی  شداهنامۀ  های استعارهعناصر ملموس بودن  دربارۀ کدکنی

غدی  نگرشی کالسدیک و بال  ،نسبت به استعاره کدکنی هرچند دیدگاه شفیعی. (452: 1383

 های استعارهحاصل از مطالعات شناختی و  های یافتهبا  زمینه،او در این  های یافتهاست، اما 

و دلیدل برتدری ایدن اثدر      شاهنامهبالغی  های ویژگیدر ذکر  وییکسان است.  ،مفهومی

 هشاهنامعناصر تشبیهات و استعارات که  حماسی نسبت به دیگر  ثار حماسی، معتقد است

یکدی از   ،بدودن نگدرش او   مدادّی و ایدن   است ملموسات حوزۀو در  مادّی اغلب عناصری

به  ،او نظر. از است کردهرمزهایی است که بیان حماسی او را تا این حد ملموس  ینتر مهم

  حوادث نوعی پیویدگی دارند و اگر سراینده ف نَ ،علت فضای خاص اساقیری در حماسه

از  باشد، تأمل ها نیازمند از تصاویری استفاده کند که درک  نبخواهد برای ترسیم حماسه 

 بر اساستصاویر انتزاعی خواهد شد.  یها خمو ، درگیر پیچو ذهن کاهد میصراحت مطلب 

ادبدی موجدود در   اد زیادی از استعارات ادبدی و غیر تعد مبدا  حوزۀ این پژوهش، های یافته
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د گداه یدا ناخود گداه از ایدن روش بدرای      فردوسی خوحکیم ه است و شی  و مادّ ،شاهنامه

بسدیاری از   ،تحقید  ایدن   هدای  یافته قب  است. س کردن مفاهیم انتزاعی بهره بردهملمو

و ایدن اسدتعاره بسدامد بدا تری      اند شدهسازی  شی  مفهوم با شاهنامهمفاهیم انتزاعی در 

 نسبت به انواع دیگر دارد.

  نتیجه .9

 شداهنامۀ در  مدادّی از ندوع   شدناختی  هسدتی  هدای  رهاسدتعا این تحقی  با هدف شناسایی 

بدر  ( انجام شدد.  م.2003لیکاف و جانسون ) الگوی بر اساسفردوسی از دیدگاه شناختی و 

اساسداً اسدتعاری    ،امری زبانی نیست و نظام مفهومی انسدان  «استعاره» ،این رویکرد اساس

داستان پادشاهی ندوذر تدا   از  ،شاهنامهبیت از ابیات  3800 ،است. برای انجام این پژوهش

 حدوزۀ  بر اسداس و استخراج  شناختی هستی استعارۀداستان سیاوش بررسی و ابیات حاوی 

 تحقی  های یافته بر اساس. گردید توصیف و تحلیل ها داده  نگاهو شد  بندی تقسیممقصد 

 ابکه  شناسایی شد شاهنامه، در شوند میمقصد که شامل مفاهیم انتزاعی  حوزۀ 55 حاضر،

اندیشه، جان، داد، درد، »و ملموس شدند. از بین این مفاهیم،  سازی مفهوم مبدا  شی  حوزۀ

. نتایج این اند داشته مادّی های پدیدهاشیا  و  حوزۀرا از  سازی مفهومبیشترین  «رنج و کینه

. شفیعی کند مییید را نیز تأ (452: 1383ر.ک؛ شفیعی کدکنی، ) دیدگاه شفیعی کدکنی ،تحقی 

و در است  مادّیاغلب عناصری  شاهنامهعناصر تشبیهات و استعارات کنی معتقد است کد

رمزهدایی   ینتدر  مهمیکی از  ،فردوسیبودن نگرش  مادّیو این  قرار دارد ملموسات حوزۀ

 .است کردهاست که بیان حماسی او را تا این حد ملموس 

 منابع
کارشناسی ارشد  ۀنام یانپا «.طار و مو ناسنایی، ع مفهومی عش  در غزلیات ۀاستعار» .(1393) . باد، مریم

 .مشهد: دانشگاه فردوسی

ی شداهنامه و  هدا  مقالده  مجموعده «. شداهنامه رَد در  استعارۀ مفهدومی (. »1392استوار نامقی، سید محمد. )

ۀ چدا  و انتشدارات دانشدگاه فردوسدی     سسد ؤم. به کوشش فرزاد قائمی. مشهد: ی  یینیها پژوهش

 مشهد.

د بده  شدرم بدا اسدتنا    حدوزۀ مفهدومی در   یهدا  استعاره» .(1393. )زاده مهدی مقیمی،  زیتا و محمدیشیافرا

 .20د1صص  .2 ش .5 د .شناخت زبان ۀمجل «.شواهدی از شعر کالسیک فارسی
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