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Abstract 
The metaphor industry has long been regarded as an aesthetic tool. In the 

new approach to cognitive linguistics, metaphor is recognized as a meta-

linguistic tool that forms the conceptual system of man. Metaphor forms an 

important part of verbal communication And it comes so naturally to our 

lives that we sometimes fail to notice it in practice. From lakoffs point of 

view, metaphor is the way in which one sphere of experience is expressed in 

the sphere of another. The source domain is usually more objective and 

tangible than the destination domain. According to lykoff, metaphor is not a 

marginal element in our intellectual life; rather, it is an element in our 

perception of the culture and world around us. One of the types of 

conceptual metaphors is directional metaphor. Directional metaphors add to 

the concepts of spatial statements That these directions are rooted in our 

experiences on the one hand and make the conceptual systems beautiful on 

the other. The task of these types of metaphors is to establish coherence in 

our conceptual system. The Language used in ballades of khaghani because 

the of variety concepthe ballads in it is a suitable area for examining 

metaphor is from the point of cognitive semantics. Studying the ballads of 

khaghani with this view contributes to better understanding of the thoughts 

and thought. This is a descriptive and analytical study, It has studied the 

directional metaphors in Khaghani's poems. In khaghani metaphors, the 

upper and lower directions are used to give concepts a place. While depth 

and surface area were least used. In this research, the upward direction with 

positive and The downward direction was related to the negative Except in 

one case that signifies the upward direction of negative things and the 

downward direction of positive things. 
 

Keywords: Metaphor, Cognitive Approach, Directional Metaphor, ballade, 

Khaghani. 
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 با رویکرد شناختی در قصاید خاقانی استعارۀ جهتی
 مریم منوچهری

 .، همدان، ایراننایس یبوعلو ادبیات فارسی، دانشگاه  زبان دکتریدانشجوی 

اسماعیل شفق
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 .، همدان، ایراننایس یبوعلزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استاد
 30/06/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛06/02/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـعلمی 

 چکیده

ـ پدو  هـا  واژهویژگی  ،شناختی در گذشته به عنوان ابزاری زیبایی استعارهصنعت  ر د .شـد  یمـ زبـانی شـناخته    یا دهی
انسان  ذهن که نظام مفهومی شود یمزبانی شناخته به عنوان ابزاری فرااستعاره شناختی،  یشناس زبانرویکرد نوین 

ارتبـایی بـه وجـود     هـا  اسـتعاره بین  بنابراین،. دهد یمارائه  یمند نظاممفاهیم  ،تعارهیعنی یک اس ؛دهد یمرا شکل 
« جنـ  اسـت   ،بحث» ۀاستعاراز  یا نمونه ،«استداللش پیروز شد»، «در بحث شکستش دادم» جمالتی چون. دیآ یم
که  شود یمگی ما وارد یبیعی به زند قدر آنو  دهد یمکالمی را شکل  یها ارتباطاستعاره بخش مهمی از . باشد یم

یک حوزه از تجربه در  ،استعاره روشی است که از یریق آن ،از دیدگاه لیکاف. میشو ینمگاهی در عمل متوجه آن 
 ،مقصد است. بنا بـر نظـر لیکـاف    ۀحوزاز  تر ملموسو  تر ینیع معموالً مبدأ ۀحوز. شود یمدیگر بیان  یا حوزهقالب 

بلکه عنصری است در ادراک ما که از فرهنـ  و   نیست، ها انسانت فکری ما در حیا یا هیحاشاستعاره یک عنصر 
 ،جهتـی  یهـا  استعارهجهتی است.  ۀاستعار ،مفهومی یها استعارهانواع یکی از  .شود یممحسوب  مان رامونیپدنیای 
 ،دیگـر  و از سـوی  ریشه در تجارب مـا دارنـد   ،از یک سو ها جهتکه این  بخشند یمبه مفاهیم مکانی  یها صورت

سـت.  قراری انسجام در نظـام مفهـومی ما  بر ها استعارهاین نوع از  ۀفیوظ. شوند یممفهومی  یها نظامسبب زیبایی 
مناسبی برای بررسی استعاره از دیـدگاه   ۀحوزرفته در قصاید خاقانی به علت تنوع مفاهیم موجود در آن، کار زبان به
ـ یب جهانما را در شناخت بهتر اندیشه و  ،این دیدگاه شناختی است. بررسی قصاید خاقانی با یشناس زبان خاقـانی   ین
ـ  را جهتـی   یهـا  استعارهپژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده،  نیا .رساند یمیاری   انیدر قصـاید خاق
مکـانی بـه   برای اعطـای صـورت    «پایین»و  «باال» یها جهتبیشتر از  ،خاقانی یها استعارهاست. در   کردهبررسی 

جهت  ،در این پژوهش .کمترین کاربرد را دارد« دور و نزدیک ،سطح عمق،»است، در حالی که  شدهمفاهیم استفاده 
مورد که جهت باال بر امور منفی و جهـت   جز در یک ،با امور منفی مرتبط بود «پایین»با امور مثبت و جهت  «باال»

 .پایین بر امور مثبت داللت داشت
 

 ی.جهتی، قصیده، خاقان ۀاستعاررویکرد شناختی،  ،رهاستعا: یکلید یها واژه

 

 مقدمه .1

ـ   اسـت  بـوده استعاره از دیرباز مـورد توجـه شـاعران و نویسـندگان      ابـزار   ۀو از آن بـه مثاب
 کـاف یل بـه وسـیلۀ  اسـتعاره   مـیالدی،  1980. در سـا   انـد  کرده یماستفاده  ینیآفر ییبایز
(Lakoff)  جانسونو (Johnson)  میکنـ  یمـ چیزی که با آن زندگی  ؛استعاره بکتابا انتشار 
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(Metaphors we live by)،  ــه خــود گرفــت و تحــو  چشــمگیر در  یمفهــوم جدیــدی ب
(Cognitive semantics) یشناخت یشناس یمعن

به وجود آورد. در رویکرد سنتی، به اسـتعاره   4
عاره بـه عنـوان   د جدید، به اسـت ولی در رویکر ،ستندینگر یم یا هیآراتنها به عنوان ابزاری 

، در رویکرد جدید بـه اسـتعاره، دیگـر اسـتعاره ابـزار      بنابراین. نگرند یمذهنی کاری وساز

خـود از   ۀمردم در گفتار روزمر ۀهم ، بلکهشعرا و نویسندگان نیست مختص ینیآفر ییبایز
 ۀحـوز مـا یـک    ،در اسـتعاره  استعاره،شناختی  یشناس زبان ۀینظریبق  .رندیگ یمآن بهره 
محسـوس بـرای    ۀحـوز ؛ یعنـی از  میکن یممفهومی دیگر درک  ۀحوزی را از یریق مفهوم

ـ نظربنـا بـر    .میریـ گ یمانتزاعی بهره  ۀحوزعینیت بخشیدن به   شـناختی  یشناسـ  زبـان  ۀی
چند ممکن اسـت در سـطح   ، هر، بسیاری از مفاهیم انتزاعی، ساختی استعاری دارنداستعاره

بر مفـاهیم حـاکم هسـتند. اسـتعاره در معنـای       ها رهاستعا ،زبان آشکار نشوند. با وجود این
و جانسـون   لیکاف .است لی برای درک مفاهیم انتزاعی و یا کمتر محسوسپُ ،شناختی آن

. اند کردهتقسیم  «جهتی»و  «یشناخت یهست»، «ساختاری» یها استعارهاستعاره را به سه نوع 
مفهومی است کـه   ،. مکانشود یممبدأ استفاده  ۀحوز ۀجهتی، از جهات به مثاب ۀاستعاردر 
، مکان یها یژگیو. یکی از کنند یمخوبی آن را درک  با آن آشنا هستند و به ها انسان ۀهم

ـ  با درکـی کـه از ایـن جهـات دارنـد،       ها انسان .... باال ـ پایین و  چپ، جهت است؛ راست 
 شدن موضوع به برای روشن .بخشند یمعینیت  ها آناز مفاهیم انتزاعی را با کمک  یا پاره

از خوشـحالی داشـت بـا     » ،«بـرد  یمـ در اوج سـالمتی بـه سـر    » کنید: توجه این جمالت
 »و  «کند یم ریگ نیزمانسان را بیماری »، «از شرمندگی سرش را پایین انداخت» ،«آورد یمدر

 «.ته خود پشت کردشبه گذ
با جهت چهارم و  سوم ۀجمل و ،فیزیکی باالجهت سالمتی و شادی با  ،و ا ۀجملدر دو 

ـ پایین اسـت. در   ،شرمندگی و بیماری .اند شدهتوصیف عینی  فیزیکی پایین  ،پـنجم  ۀجمل
کـه شـادی، سـالمتی و    این ر اسـت. سَ ، زمان گذشته پشتِمینیب یم جهت فیزیکی پشت را

امـور  از و غـم و بیمـاری و بسـیاری     شـوند  یمر مثبت با جهت باال توصیف وبسیاری از ام
 ما در زندگی نشأت یها تجربهاز  ، بلکهنیست یا قهیسلدلبخواهی و  ،نمنفی با جهت پایی

 .ردیگ یم
در  جهتی موجود در قصاید خاقانی یها استعاره یشناخت زبانهدف این پژوهش، بررسی 

ـ نظردر چارچوب رویکرد شـناختی   مُلک سخن مالکِو  سِحر بیان ۀمجموعدو  معاصـر   ۀی
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جهتـی در قصـاید خاقـانی چگونـه      یها استعاره تحقیق این است که ۀلئمساستعاره است. 
انسـان در   یهـا  تجربـه چگونه با  تو اینکه این استعارا کند یممفاهیم انتزاعی را توصیف 

 !ابندی یمانطباق  روزمره زندگی
 ۀ پژوهشنیشیپ .2

اند،  پژوهش کردهمحققان بسیاری  ،استعاره از دیدگاه بالغت سنتی در اشعار خاقانیدربارۀ 
در دیـوان   (Cognitive Linguistics) یشـناخت  یشناسـ  زبـان کنون استعاره از دیـدگاه   اما تا

 یا مقالهپناهی  احمد پارسا و فردین حسین .است  شدهن مورد تحقیق و پژوهش واقع خاقانی
« خاقانی شـروانی  یها سروده یافته از استعاره درنو یا گونهترکیبی،  یها استعاره»با عنوان 

جدیـدی از اسـتعارات در دیـوان خاقـانی توجـه       ۀگونو در آن به معرفی  اند نوشته (1390)
مشـابه بـا ایـن پـژوهش      یهـا  نمونهاز است.   مانده که از دید علمای بالغت دور اند کرده
عالیه  ۀنوشت «یکرد شناختیوبا ر قرآنجهتی در  یها استعاره» با عنوان یا مقالهبه  توان یم
جهتی موجـود   یها استعاره ،شاره کرد که در این پژوهشرد زعفرانلو و خدیجه حاجیان اکُ
 ؛جهـات اعتبـاری هسـتند    ۀهمه که و چنین نتیجه گرفته شد است شدهاستخراج  قرآندر 

 ئیولی در مقایسـه بـا شـی    ،یعنی ممکن است شیئی در مقایسه با شیئی در مقام باال باشد
عد از بُ البالغه نهججهتی  یها ارهاستع»دیگر با عنوان  ۀمقالباشد.  یتر نییپا ۀمرتبدیگر در 

 اند دهیرسنادری است که نویسندگان به این نتیجه  حسین ایمانیان و زهره ۀنوشت «ناختیش
و جهـت پـایین    معنـای مثبـت   ۀدارنـد جهت باال همیشه دربر الغهالب نهجکه در استعارات 

 گـاه گوینـده،  است و بـا توجـه بـه جای    بلکه این امر نسبی ،معنای منفی نیست ۀدارنددربر
 ... متفاوت است.ضوع ومخایب و مو

 مفهومی و انواع آن ۀستعارا نظری پژوهش: یمبان .3

 یها دههاست که در  یشناس زبان ۀطیحشناختی یکی از سه دیدگاه مطرح در  یشناس زبان
شـناختی،   یشناسـ  زبـان مباحـث   نیتر مهم. یکی از ندا دهبه آن توجه کراخیر پژوهشگران 

نخستین بار از سوی لیکاف مطرح شد و نگرشی را معرفی »است که  ناختیش یشناس یمعن
را مجذوب خود ساخت. بر اساس این نگرش، دانش زبانی  شناسان یمعنکرد که بسیاری از 

شناختی مبتنـی بـر    یشناس یمعن. (363: 1392)صفوی،  «مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست
شناختی به زبان، این است کـه زبـان    شناسان یمعنمیان ذهن و زبان است. رویکرد  ۀرابط
هنرمند از  یساز مفهوم ۀویش ، بلکهسازد یممحض نیست که جهان بیرون را منعکس  ۀنیآ

ـ بن. اسـتعاره یکـی از   (68: 1393فضائلی و ابراهیمی، ر.ک؛ ) جهان، مهم است مباحـث   نیتـر  یادی
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جـرج   از سـوی ین بار مفهومی نخست ۀاستعار ۀینظرشناختی است.  یشناس یمعنمطرح در 
 میکن یمزندگی  ها آنکه با  ییها استعاره( در کتابی با نام م.1980لیکاف و مارک جانسون )
است. قبل از مطرح شدن ایـن    جدید به استعاره نگریسته یا هیزاومطرح شد. این نظریه از 

گی روزمره نظریه، باور عموم بر این بود که استعاره مربوط به تخیل شاعرانه است و در زند
 د؛جریان ندارد، ولی لیکاف و جانسون ثابت کردند استعاره در زندگی روزمره نیز جریان دار

. نظـام  ابدی یمبلکه در تفکر نیز نمود  شود، ظاهر میچراکه استعاره فقط در زبان نیست که 
 لیکـاف و ر.ک؛ )ماهیتی اسـتعاری دارد   ،میکن یمو عمل  میشیاند یممفهومی که در قالب آن 

دیگـر راه بـه جـایی    » :مییگـو  یمـ عاشـقانه   ۀرابطـ وقتی در  ،برای مثا  ؛(21: 1396جانسون، 
ذهن  ،در واقع ،«دو راهی هستیم رِبر سَ»یا  ،«است رسیده بست بنما به  ۀرابط»یا  ،«میبر ینم

و با استفاده از  کند یمفرض  «سفر»را در تناظر با  «عشق»و  ردیگ یمسفر بهره  ۀما از حوز
. جمالت فوق عبـارات زبـانی   کند یمسفر، عشق را توصیف و آن را ملموس  ۀحوزیم مفاه

یعنی گوینده در ذهن خود  ؛«عشق، سفر است»است: این  ،مفهومی آن ۀاستعارهستند، ولی 
عاشقان را در تناظر با مسافران و موانع راه عشق را در تناظر با موانع سـفر، آغـاز و پایـان    

. روی همین اصـل اسـت   کند یم... فرض اظر با آغاز و پایان سفر ودر تن عاشقانه را ۀرابط
 ،بافته نیست، جزو این جهان است. با توجـه بـه اینکـه زبـان    جدا ۀتافت ،ذهن: »اند گفتهکه 
« ن باشـد جهـا  ۀکنند ذهن و ذهن باید منعکس ۀکنند ذهن است، زبان باید منعکس ۀساخت

استعاره فقط یک ویژگی »این نظریه آن است که  ۀنکت نیتر مهم. (55: 1393 )زمردی و دیگران،
)راسـخ مهنـد،   « سبکی زبان ادبی نیست، بلکه خود تفکر و ذهن دارای ماهیت استعاری است

1394 :56). 

 :شود یممعاصر و دیدگاه سنتی به استعاره پرداخته  ۀینظربه تفاوت  ،در ادامه
 ۀینظردر  زبانی است، اما یا هدیپدست؛ یعنی ها واژه ۀمشخص ،دیدگاه سنتی در هاستعار .1

 .ها واژهویژگی مفاهیم است، نه  هاستعار ،معاصر

 ،معاصـر  ۀینظر. در رود یمکار  برای اهداف هنری و بالغی به استعاره ،دیدگاه سنتی در .2
 خلق زیبایی. نه ،رود یمکار  بهتر مفاهیم بهبرای درک استعاره 

 ۀینظر. در است  شدهمیان دو عنصر مقایسه  استعاره مبتنی بر شباهت ،دیدگاه سنتی در .3
 مبتنی بر شباهت نیست. استعاره اساساً ،معاصر
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ـ نظرلمات است. در ک ۀآگاهاناستعاره کاربرد  ،دیدگاه سنتی در .4 بـدون هـی     ،معاصـر  ۀی
 .شود یمعوام در زندگی روزمره استفاده  به وسیلۀتالشی 

ـ نظردر  .افتـد  یمن آن هم کارمان راه استعاره صنعتی است که بدو ،دیدگاه سنتی در .5  ۀی
تفکر و استدال   ریناپذ اجتنابفرایند  ، بلکهنه تنها استعاره، اضافی و تزئینی نیست ،معاصر

 .(6ـ5: 1393 ر.ک؛ کوچش،)بشری است 

استفاده از  ،از نظر آنان .دانند یمرا ماهیت اصلی استعاره  یساز مفهوم لیکاف و جانسون
. سـازد  یممعنایی پیچیده و انتزاعی را قابل فهم  یها حوزهاست که ملموس و ساده  ۀحوز
 انتزاعی ۀحوزو  ،(Source domain) مبدأ ۀحوزدر جایگاه  ،ملموس در استعاره مفهومی ۀحوز

 مقصد ۀحوزدر جایگاه 
(Target domain)  مبدأ  ۀحوزاستعاره نوعی شباهت بین . ردیگ یمقرار

میـان ایـن دو حـوزه نشـان داده      (Mapping) «نگاشـت » که با کند یممقصد ایجاد  ۀحوزو 
سـفر، یـک    ، عشـق بـه مثابـۀ   «عشق، سفر است»مفهومی  ۀاستعاربرای مثا  در  ؛شود یم

کـه   میریپـذ  یمما  ،نگاشت است و عشق، سفر است، نام نگاشتِ آن است. در این استعاره
ریاضیات  ۀحوز ازبین عشق و سفر نوعی شباهت وجود دارد. نگاشت، اصطالحی است که 

 مفهومی دارای سه رکن است: ۀاستعار بنابراین،. است شدهگرفته 
 ؛م ذهنی و مفاهیم عینی وجود داردتناظری که بین مفاهی نگاشت: ـ1
 است؛ تر ینیعکه دارای مفاهیم  یا مجموعه قلمرو مبدأ: ـ2
 است. تر یانتزاعکه دارای مفاهیم  یا مجموعه قلمرو مقصد: ـ3

 یک گزاره بـه نـام   ۀلیوسانتزاعی و محسوس به  ۀحوزبین  ۀرابط ،فهومیم ۀاستعاردر 
 .ردیپذ یمصورت  «استعاری نگاشتِ»

مفهـومی بیـان    یهـا  حوزهمفهومی را ویژگی  ۀاستعاریکاف و جانسون ویژگی اصلی ل
مبدأ بـرای   ۀحوز؛ یعنی هر مفهومی از ها آن  یمعان، نه ویژگی الفاظ زبانی منفرد و اند کرده
 یهـا  استعاره. (197: 1395یگانه و افراشی، ر.ک؛ ) رود یمکار  مقصد به ۀحوزن مفهوم دیگر از تبیی

 :شوند یمبه سه دسته تقسیم  خود  یشناختمفهومی بر اساس نقش 
سـاختاری یـک مفهـوم در قالـب      ۀاسـتعار در : (Structural metaphor) یساختار . استعارۀ1

 :شود یممفهوم دیگر سامان داده 
وقعیت یا یک مفهوم که نامشخص است، با موقعیـت و مفهـومی کـه ابعـاد     یک م»

بـرای سـاختن    ،و از یـک امـر مشـخص و دارای نظـم     شـود  یممشخص دارد، فهمیده 
. در این گونه استعاره، ساختار شود یمچارچوب مفهوم دیگر که نامشخص است، استفاده 

 .(42: 1396)حسینی،  «شود یممبدأ به ساختار مفهوم انتزاعی منتقل  ۀحوزدقیقی از 
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مقصـد   ۀحوزمفهومی جهتی،  یها استعارهدر  :(Orientational metaphor) یجهت ۀاستعار .2
 :در این نوع استعاره ،. در واقعشود یمپردازی  بر اساس جهات فیزیکی مفهوم

. کنـد  یمـ متقابـل برقـرار    ۀرابطـ فرد میان مفهوم انتزاعی و یک جهـت فیزیکـی،   »
که ما  شوند یم، از این حقیقت ناشی یساز مفهوممکانی برای  یها جهتن استفاده از ای

جهتی بـه یـک    یها استعارهدارای بدنی با کارکردی خاص در محیطی فیزیکی هستیم. 

 .(108: 1392 ،ابراهیم و دیگران)پور« بخشند یمت مکانی مکانی، جهمفهوم غیر

از دیدن مفاهیم انتزاعـی بـه    ییها وهیش :(Ontological metaphor) یشناخت هستی ۀاستعار .3
ـ پدانسان از مواجهه بـا   ۀتجرب. اساس این نوع استعاره، است مواد یا اجسام مثابۀ  یهـا  دهی

درک و دریافـت   یهـا  روش تـوان  یمـ را  اسـتعاره در واقع، این نـوع  » جهان خارج است و
ـ ، احساسات، عقاید و غیره به ها تیفعالرخدادها،  )عباسـی و   «انسـت اشـیا  و اجسـام د   ۀمثاب

 .(170: 1395دیگران، 

 یخاقان .4

هجـری در شـروان زاده    520خاقانی شروانی شاعر قرن ششم هجری در سا  
 نیالـد   یکـاف خاقانی پس از گذراندن دوران کـودکی از حمایـت عمـویش     شد.

. اشـعار خاقـانی   آمـوزد  یمـ و نزد او علوم و فنـون متـداو  را    شود یمبرخوردار 
 تـوان  یمـ اوست. از اشعار خاقانی  یها دهیشنو  ها دهیدافکار،  بازتاب احساسات،

به عقاید او پی برد، با ممدوحان او آشنا شـد، از سـفرهای او آگـاه گشـت و بـه      
او در فراق عزیزانش پـی   یها غصهغم و  نیز او از روزگار و یها گلهشکایات و 

هـل ادب  ز اسخن گفتـه کـه جـ    یا گونهبرد. خاقانی در برخی از قصاید خود به 
ســتعارات و کنایــات دور از ذهــن، وفــور ا» توانــایی فهــم آن را ندارنــد؛ چراکــه

گوناگون در شعر، استفاده از تلمیحات دینی، اسـاییری و   یها دانشکارگیری  به
. (7: 1395)پارسـا،  « است کردهفهم بسیاری از قصاید او را اندکی دشوار  ،ها آنامثا  

 کار بـردن کنایـه و اسـتعاره    نی را اجتناب از سادگی و بهخاقا ییسرا سخن ۀویشدشتی نیز 
و آن را مناسـب مردمـان    قانی سادگی را دون شأن شاعری خـود، . گویا خااست کردهبیان 
 .(32: 1340ر.ک؛ دشتی، ) !دانست یمعادی 
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یشه و احساسات فـرد تـأثیر   بر اند شک یب ،دهد یمحوادثی که در زندگی هر فرد روی 
. خاقانی در شرح حوادث ناگوار زندگی خـود، اشـعاری   ابدی یمانعکاس  در کالمش گذاشته،

رنج که بسیار بر افکار این شاعر زود سروده که بازتاب دنیای افکار اوست. از جمله حوادثی
 ییها هیمرثمرگ عزیزانش است. خاقانی  ،جای دیوانش بازتاب یافته ، در جای تأثیر گذاشته

به تناسب »دارد که  نیالد  یکافمسر، فرزند و عمویش در مرگ رجا  حکومتی و مذهبی، ه
)شـانظری،  « برد یمکار  هخود، لحن و سبک خاصی ب یها هیمرثفرد متوفی برای هر کدام از 

خیـا  و شـدت    اسـت. از ایـن نظـر،    "بیان حا  اهل درد"شعر برای خاقانی. »(139: 1394
. سـازد  یمرد است، الجرم متأثر د رِو چون سخن او از سَ آورد یماو را به هیجان  ،احساس

 .(15: 1374)اردالن جوان،  «او را درنیابد "پیام"مگر اینکه شنونده اهل درد نباشد و 
 :است  بودهسه سالگی شاعری مداح و درباری و خاقانی تا بیست

رو  عشقش، آن دختر روستایی روبـه  تا اینکه سرانجام، با محبوبش، نخستین»
است. ایـن حادثـه    خود سوخته "اصلی"در عشق  وار مکرآمده و عاشق او گشته و 

، اتفـاق  شاید هم هنگامی که در مالزمت شروانشاه منوچهر به شـکار رفتـه بـوده   
توبـه کـرده و از    ودو سالگی ، از اینکه در پایان بیستنیالعراقةتحفاست. در  افتاده

ری . پیداست کـه بیـدا  کند یمصحبت  ،خمر و مجالست با زیبارویان دوری گزیده

 .(196: 1374)کندلی هریسچی، « است  او با دلدادگیش همزمان روی داده فکری
. در بررسـی اشـعار شـعرا    گـذارد  یمفرد تأثیر  یها شهیاندمحیط زندگی نیز بر افکار و 
 ۀشـ یربایـد   ، بلکهمطلوبی دست یافت ۀجینتبه  توان ینمبدون توجه به محیط زندگیشان 

مـواد تصـاویر   خاقانی[ »]ریخی، فرهنگی و اجتماعی جست: ، تایافکار را در محیط جغرافیای

ـ گ یمـ فرهنگی و یبیعـی خـود    ی خود را از محیط زندگی اجتماعی،شعر  و بـا ذهـن خـالق،    ردی
و همین موضوع باعث حرکت و پویایی در تصـویرگری   دهد یمجان  ها آنآفریننده و آگاه خود به 

)اردالن  «بش اسـت حرکات و جن اشکا ، معانی، ،ها رن  و تصاویر او سرشار از مجموعۀ شود یماو 

 .(6: 1373جوان، 
 ها داده لیتحل .5

مالـک مُلـک    ۀمجموعـ در پژوهش حاضر، قصـاید خاقـانی در دو    ها دادهمبنای گردآوری 
 ۀاسـتعار نمونـه   57 ،عبـاس ماهیـار اسـت. در ایـن پـژوهش      ۀدیبرگز سِحر بیانو  سخن

 اسـتعاری  یهـا  نگاشـت  کـه  اند شدهررسی ب استعاری نگاشتِ 22جهتی در قالب  مفهومی
عمـق و  » ،«درون و بیـرون »، «جلو و پشت»، «باال و پایین» یها جهتاستخراجی بر مبنای 

 .است  شدهبه صورت جداگانه ارائه  «دور و نزدیک»و  ،«سطح
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 «پاییناال و ب» های بر مبنای جهت استخراجی یاستعارهای  نگاشت. 1ـ5
 ست:باال ،باارزش ت ـ، پایین اسارزش یب. 1ـ1ـ5
 مـا خـاک تـوایم اکنـون     ،گوید که تو از خاکی»
 

 منبــر او گیــرم و بــر ســر گیــرم     ۀیــپا»

 
 نعـل سـمندش بوسـم    رمن کـه خاقـانیم اَ  »

 

 «اشکی دو سه هـم بفشـان   ، وَگامی دو سه بر ما نه 

 .(27: 1385)خاقـــــانی،                                
 «یــابم گــر از ایــن ناحیــه نقــالن بــه خراســان

ــان،                                 .(577: 1388)همـــ
 «به خـدا کـه افسـر خاقـان بـه خراسـان یـابم       

 (577: 1388)همان،                                  

 بهـره گرفتـه  « باال»فیزیکی  خاقانی در دو بیت فوق برای توصیف ارزشمندی از جهتِ
ت دانستن آن اسـت. شـاعر   اهمی بردن آن به معنی بامت باال گرفتن چیزی و به ساست. بر سر  

 .رمیگ یمو بر سرم  بوسم یممنبر ممدوح را  ۀیپاگفته 
 بادت زِ غایات هنر بر عرش رایات خطـر »
 

 «در شأنت آیات ظفر از فضـل دادار آمـده   
 .(460)همان:                                     

 انی باالست، و آبادپایین )سرنگونی( ویرانی. 2ـ1ـ5

 وش را است، ایوان فلـک   گویی که نگون کرده»
 
 کســـری و تـــرنج زر، پرویـــز و بِـــه زریـــن »
 

 «گـردان  حُکمِ فلکِ گـردان، یـا حُکـمِ فلـک     
 .(28: 1385، همان)                                    

 «بر باد شده یکسـر، بـا خـاک شـده یکسـان     
 .(29همان: )                                        

که حکم روزگار و یا خداونـد   است شدهنگاشته  «فلک» ۀبه مثاب «آباد کاخِ» ،در بیت او 
. در بیـت  شـود  یمپایین توصیف  . سرنگونی و یا ویرانی با جهتِاست  کردهآن را سرنگون 

نگاشـته کـه بـه بـاد داده      یا دانه ۀها را به مثاب ابتدا پادشاهان ساسانی و ثروت آن دوم نیز
 یها دانهکشاورزی است که کشاورزان برای جدا کردن  ۀحوز. این تعبیر برگرفته از شود یم

که این باال رفتن، همـراه بـا پـایین     کنند یمرا با ابزاری به سمت هوا پرتاب  ها آنغالت، 
بیـت بـا    ۀادامـ که شاعر در  چنان پایین است؛ استعاره از باال به جهتِ بنابراین،آمدن است. 
 است.  ن شدن را آوردهخاک یکسا

 گر من از خرمن عمرم شده بر باد چو کـاه »
 

 «جای شکر است که چون دانه به جایید همه 
 (.532: 1388، همان)                             
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است که باد آن را   قرار داده« کاه»خود را در تناظر با  «خرمن عمر» ،خاقانی در این بیت
سـاختار ذهنـی    ین باال رفتن، فرود آمدن را در پـی خـود دارد.  ولی ا ،برد یمبه سمت باال 

 .است  شدهاستعاره  یریگ شکلسبب  ،کشاورزی
 :باالستسلط م ، وپایین ،مغلوب .3ـ1ـ5

 از اسب پیـاده شـو، بـر نطـع زمـین رُخ نِـه      »
 افکنِ شاهان را نی نی که چو نعمان بین، پیل

 پیلـی  افکنده به شه  افکن، که ای بس شه پیل
 
 پیکرش، گردون شده خاک درش تیغ گردون با»
 

 زیر پی پـیلش بـین، شـهمات شـده نعمـان      
 پیالن شـب و روزش، کشـته بـه پـی دوران    
ــان   ــه حرم ــدیرش، در ماتگ ــطرنجی تق  «ش

 (.28: 1385، همان)                                 
 «داورش، گیتــی نمــودار آمــده ای گیتــیروَز 

 (.460: 1388)همان،                                 

. در است  کرده یپرداز استعارهار ذهنی پادشاهی، از ساخت یریگ بهرهبا  ، خاقانیباالت ابیادر 
. در بیت است  بهره گرفته« زیر» ۀواژبن منذر از  نعمان برای توصیف مغلوب شدن ،او بیت 
در  ،شـود  یمـ  یا چیزی که مغلوب یکس و است  بهره گرفته «افکندن»از فعل  م و سوم،دو

 .ردیگ یمتناظر با جهت پایین قرار 
 باالست سرافرازی ، وشرمندگی پایین. 4ـ1ـ5

 دم چَهِ زمزم صلیبِ دلو چرخ پیش عیسی»

 

 «آب چون چاه زنخدان آمـده  سرنگون بی 
 (.83: 1385، همان)                                 

« دلو چرخ» ،کند یممردگان را زنده  س مسیحایی است وفَدر برابر چاه زمزم که دارای نَ
ساختار ذهنـی نجـوم سـبب     سرنگون است. «چاه زنخدان»آب بودن خود، مانند  از شرم بی

 .است  شدهاستعاره  یریگ شکل
 باالست )روشنایی( یلوع و ،نییپا( )تاریکی غروب .5ـ1ـ5

 هم زِ باال به چه افتید چو خورشید به شام»
 
 زصـــبح از  هنـــو  دۀیســـ  مـــدهابرن»
 
 خاصه که بر دریغ خراسـان سـیاه گشـت   »
 

ــتاره   ــر س ــبح  گ ــ ه و ص ــه  س ــد هم  «لوایی
 .(533: 1388، همان)                           
ــیه   ــر س ــو ب ــوا   ک ــوده پیش ــ ید از  ب  «س

 (.36)همان:                                             
 «فــزای خــاک ظلمــت ۀیســاخورشــید زیــر 

 .(138: 1385)همان،                                 

 «چاه»که  است  کردهتعبیر  «چاه افتادن»خورشید در شامگاه را به  «غروب» ،در بیت او 
را در تناظر با جهت بـاال قـرار   « یلوع» ،دومدر بیت  .ردیگ یمدر تناظر با جهت پایین قرار 

بر  «زیر» ۀواژ ،در بیت سوم .است  گرفتهبهره  «آمدنبر»ز فعل است و برای تبیین آن ا  داده
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و تاریکی در تنـاظر بـا جهـت پـایین نگاشـته       «ظلمت» و جهت فیزیکی پایین اشاره دارد
 .است  شدهاستعاره  یریگ شکلنظام آفرینش سبب  ،. در هر سه بیتاست شده
 باالست سرکشی ، وپایین تواضع .6ـ1ـ5

 خاقانی است خاک دَرَت حافظش تو باش»
 
ــ » ــمان آورده زر ی ــاب آس ــتان زآفت  ن آبدس
 

 «ای خـاک راز مشتی آتشـی کـه ندارنـد     
 .(139: همان)                                    

 «خم پیش سران چون آبدستان آمده پشت
 .(140: 1388)همان،                              

و برای تبیین مفهـوم انتزاعـی تواضـع    ساختار ذهنی پادشاهی از  یریگ بهرهخاقانی با 
خاک در پایین قـرار   ،ر اربعه. از بین عناصاست  گرفتهجهت فیزیکی پایین بهره  فروتنی از

در حالی که آتش به سمت  ،دهند یمآرامش، سکون و تواضع را با جهت پایین نشان  دارد.
ی با سمت باال در تناظر قـرار  با سمت پایین و سرکشتواضع  بنابراین،. شود یم ور شعلهباال 
 .دهد یمخم نیز جهت پایین را نشان  پشت ۀواژ ،ر بیت دوم. دردیگ یم
 و زندگی باالست پایین، مرگ .7ـ1ـ5

ــهی » ــد س ــت بخوابی ــرِ تخ ــرا زِ بَ ــرو م  س
 
 پــدر و مــادرم از پــای فتادنــد زِ غــم    »
 
 هم زِ باال به چه افتید چو خورشید به شام»

 «پــیش نظارگیــان پــرده زِ دَر بازدهیــد    
 (.152: 1385، همان)                             

 «اهـل وفاییـد همـه    به شما دست زدم کـه 
 .(528: 1388)همان،                              

ــتاره  ــر س ــبح  گ ــ ه و ص ــه  س ــد هم  «لوایی
 (.533)همان:                                      

مرگ  ،بیتاز ساختار ذهنی نظام آفرینش و مرگ و زندگی در هر سه  یریگ بهرهبا خاقانی 
ولـی در   ،سـت ست. انسان در حالت زنده بودن سَـرِ پا ا در تناظر با جهت پایین قرار دادهرا 

 .ردیگ یمکه با جهت پایین در تناظر قرار  ردیگ یمکش قرار الت درازحالت مردگی در ح
 پایین، و جایگاه اجتماعی خوب باالست اجتماعی بد گاهیجا .8ـ1ـ5

 و دستان آمده زُهره غزلخوان آمده، در زیر»
 

 «چون زیردستان آمده، بر شه ثریـا ریختـه   
 .(190: 1385، همان)                             

ار ذهنی پادشاهی، برای نشان دادن موقعیت اجتماعی پـایین،  از ساخت یریگ بهرهخاقانی با 
شاه شاباشی  رِنگاشته که بر سَادست د افراد زیرمانن ،مطرب فلک را در برابر ممدوح ،هرهزُ

 !زندیر یماز ستارگان ثریا 
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 ، و توجه باالستتوجهی، پایین یب .9ـ1ـ5

 خل ت نهـاد روی  کعبۀآن شب که سوی »
 

 «دار بادیــه را کــرد زیــر پــای ایــن غــو  
 (.36: 1388همان، )                             

شـیدن بـه   یـت بخ بـرای عین  ،)ص(از ساختار ذهنی معـراج رسـو    یریگ بهرهخاقانی با 
 .است  گرفتهبهره  «رزی» ۀواژ، از به دنیا آن حضرتتوجهی  بی
 و فضیلت باالست ،)رذیلت( پایین حرص .10ـ1ـ5

 زر دوست از دست جهان، در پای پیل افتاده دان»
 

 «بـاال ریختـه   ما زیر پای دوستان، زر پیل 
 .(189: 1385 همان،)                           

 و شادی باالست، پایین غم .11ـ1ـ5

 «زان چو س  در پسِ زانوی عناییـد همـه    دیا شدهجان  پیش جان دادن من خود همه س »
 (.530: 1388همان، )                              

 گرفتـه بودن از حالت زانوی غم بغل کـردن و نشسـتن بهـره    در توصیف غمگین خاقانی 
 .است 
 بیشتر باال، و کمتر پایین است. 12ـ1ـ5

 دوست از دست جهان، در پای پیل افتاده دانزر»
 

 «بـاال ریختـه   پیـل  ما زیر پای دوسـتان، زر   
 (.189: 1385همان، )                            

ـ ا کردهرف و باال آمدن سطح آن را تجربه ریختن مایعات در ظ ما ۀهم بـا   . خاقـانی می
 ی توصیف مفهوم بیشتر بهـره بـرده  راب «باال» ۀواژز ا ،از ساختار ذهنی پادشاهی یریگ بهره

 است. 
 بهشت باال، و دنیا پایین است .13ـ1ـ5

 روی زمین شحنۀعید آمد از خلد برین، شد »
 

 «هان ماه نو یغراش بین، امروز در کار آمده 
 (.455: 1388همان، )                               

که برای به دسـت   شود یمد ارزشمندر صورتی دنیوی انسان زندگی  ،بنا بر نظر اسالم
 ؛تالش کند. دنیا در برابـر آخـرت و یـا بهشـت ارزشـی نـدارد       خرویاُآوردن جایگاه نیک 

ـ  ۀعطسـ  ۀدنیا و مادیات را به مثاب )ع(که امام علی چنان بـا  خاقـانی  . انـد  کـرده توصـیف   زبُ
 .است  کردهتوصیف  یا باال «برین» ۀواژبهشت را با  ،از نظام آفرینش یریگ بهره
 است پایینمادیت  باال، ومعنویت . 14ـ1ـ5

 خل ت نهـاد روی  کعبۀآن شب که سوی »
 

ــن   ــو ای ــا   دار غ ــر پ ــرد زی ــه را ک  «بادی
 (.36: 1388همان، )                             
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دنیـای   ،هاد و به عـالم ملکـوت رفـت   دوستی روی ن ۀکعبآن شب که به سوی  )ص(رسو 
دنیـا را بـه    ،)ص(از ساختار ذهنی معراج رسو  یریگ بهره خاقانی بارا زیر پا گذاشت. مادی 
 .است  کردهو در جهت پایین توصیف ر از غو  بیابان پُ ۀمثاب
ــرِ دار » ــر سَ ــت عیســی ب ــی گف ــه معن  چ
 
 بس جـوانم بـه دعـا جـان مـرا دریابیـد      »
 

ــاال !              ــه بـ ــدر دارم بـ ــ  پـ ــه آهنـ  «کـ
 .(309)همان:                                     
 «بَـرِ بـام دعاییـد همـه     که چو عیسـی زِ 

 .(528)همان:                                     

م. در بـاور مـا   وبر باالی دار گفت که قصد دارم به سوی پـدر و بـه بـاال بـر     )ع(عیسی
که هنگام دعا دست به سوی آسمان بلند  چنان ست؛ها آسمانجایگاه خداوند در  ،مسلمانان

 .اسـت   گرفتـه بهـره   «بـام » ۀواژبیت دوم نیز برای توصیف باال بودن دعـا از   . درمیکن یم
 ۀاستعارتحلیل  .است  شدهاستعاره  یریگ شکلسبب  )ع(ساختار ذهنی معراج حضرت عیسی

 :حکایت از موارد زیر دارد ،باال و پایین در این اشعار
انتزاعـی در قصـاید    یهـا  واژهجهتی باال یا پایین در ساختار مفهومی برخـی از   ۀاستعار .1

مادیات، کمتر، مرگ، شرمندگی  توجهی، ویرانی، رذیلت، غم، بی»است و  رفتهکار  خاقانی به
تسلط، سرافرازی، آبادانی، یلـوع،  »همچنین، . اند شدهدر تناظر با جهت پایین نگاشته ...« و

اال نگاشـته  در تناظر با جهت ب« ...وجه، فضیلت، شادی، بهشت، بیشتر وتسرکشی، زندگی، 
 .اند شده
جهت فیزیکی باال بر امور مثبت و جهت فیزیکی پـایین بـر امـور     ،فوق یها استعاره. در 2

در تناظر با جهت پایین  ،که امری مثبت است، با اینتواضع بارۀ. جز درکند یممنفی داللت 
و تجربـه، فرهنـ     هـا  آنمبنـای   ، بلکهدهد ینمرخ . این امر تصادفی است  شدهگاشته نا

 ساختار بدنی انسان است.
 «بیرون و درون»استخراجی بر مبنای جهت  استعاری یها نگاشت. 2ـ5
 ، درون چیزی بودن است:یمند بهره ره بودن، بیرون بودن از چیزی است وبه . بی1ـ2ـ5

ــات   د » ــوان کائن ــر خ ــد ب ــنه درآم  گرس
 
 گر زِ شروان به درانداخت مرا دستِ وبا »
 

 «فـت ناشـتا  چون شـبهتی بدیـد بـرون ر    
 .(36: 1388همان، )                             

 «خیروان بلکه شرفوان بـه خراسـان یـابم   
 (.572)همان:                                     
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از  پیامبردر توصیف بهره نگرفتن  )ص(از ساختار ذهنی معراج رسو  یریگ بهرهبا  خاقانی
چون در خوان دنیا شـبهتی   )ص(. رسو است گرفتهه بهر «برون»خوان دنیا از جهت فیزیکی 

 .رود یمبه صورت ناشتا از آن بیرون  ،کند یممشاهده 
 یزی نبودن، بیرون از آن بودن است:درگیر چدرون آن بودن است.  ،درگیر چیزی بودن. 2ـ2ـ5

 از آسمان نخسـت بـرون تاخـت قـدر او    »
 

 «هم عرش نطعش آمد و هم سدره مت کـا  
 (.36: 1388همان، )                             

قدر و بهای خود از آسمان بیرون رفت و بساط بر عرش گسترد و از  ۀهمرسو  خدا با »
انسان در درون چیـزی یـا فعـالیتی    . وقتی (94: 1388 )ماهیار،« ساخت گاه هیتکدرخت سدره 

دیگـر   ،رج شـود به نوعی درگیر و گرفتار آن است. همین که از آن چیز یا فعالیت خا ،است
اسـتعاره   یریـ گ شـکل سـبب   )ص(ساختار ذهنـی معـراج رسـو     درگیر و گرفتار آن نیست.

 .است شده

 ، درون چیزی بودن است:بودن ، بیرون چیزی بودن است. پنهانبودن آشکار .3ـ2ـ5

 گویی از خاک خراسان به در افتاد این حکم»
 

 «من همه حکمت یـزدان بـه خراسـان یـابم          
 (.574: 1388)خاقانی،                       

این حکـم   یپندار یمبر آن است که تو از ساختار ذهنی پادشاهی  یریگ بهرهخاقانی با 
و از  اسـت  ئیتناظر با شیحکم م ،است. از یک سو  یرون افتادهخسف از سرزمین خراسان ب

 به بیرون افتادن چیزی است. ۀآشکار شدن به مثاب سوی دیگر،
. انسـان وقتـی   شود یممشخص  ها آناین بخش، مبنای تجربی  یها عارهاستبا تحلیل 
بـه نـوعی خـود را در درون آن     ،شـود  یمـ  منـد  بهـره یا از چیـزی   ،شود یموارد موضوعی 

یا به چیزی فکر  ،شود یم یا لهئمسذهن انسان درگیر  زمانی که ،به عنوان مثا  ؛پندارد یم
از این فکر بیرون بیایم.  توانم ینم: دیگو یم ،کند از او بخواهیم آن فکر را رها اگر ،کند یم

اموری هستند  ،بودن و درگیر چیزی بودن و بیرون افتادن و آشکار شدن مند بهره بنابراین،
بـه عنـوان یـک    . خاقانی کند یمآن را تجربه  که هر انسانی در یو  زندگی خود به نوعی

 است.  شیدهجهت درون و بیرون به تصویر کانسان این امور را با 
 «جلوپشت و »استخراجی بر مبنای جهت  استعاری یها نگاشت. 3ـ5
 بودن است: چیزی ، جلویمند بهره ، در پشت آن بودن است وبودن از چیزی بهره یب. 1ـ3ـ5

 آدم ازو بــه برقــع حرمــت ســ یدروی   »
 

 «قفـا  شیطان ازو بـه سـیلی حرمـان سـیه     
 .(36 همان:)                                   
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. اسـت   کـرده بهره بودن و حرمان را با جهت فیزیکی پشت توصیف  ، بیدر مصرع دوم
ـ  ،بهره بودن از چیزی ن چیز است و بیدر برابر خود داشتن آ ،از چیزی یمند بهره  ۀبه مثاب
 انسان قرار دارد. رِاست که در پشت سَ یشیئ
 ر است:سَ توجهی پشتِ . توجه، جلو، و بی2ـ3ـ5

ــالمیان » ــرا اسـ ــد  مـ ــون داد ندهنـ  چـ
 
 بـــوی دارو شـــنوم روی بگـــردانم از او»
 

 «شــــوم برگــــردم از اســــالم حاشــــا 
 .(308 همان:)                                    

 «هــر زمــان شــربت نــو درمفزاییــد همــه
 (.528)همان:                                  

 ۀحـوز از  ،جـه بـه چیـزی   خاقانی در این دو بیت برای توصیف مفهوم انتزاعی عـدم تو 
آیـا بـروم و از    ،کننـد  ینمـ . هنگامی که مسلمانان از من رفع ستم است گرفتهجهات بهره 

، از تأثیر بـودن دارو  ، خاقانی بر آن است که به سبب بیدر بیت دوم !اسالم روی برگردانم 
 و مورد توجهم نیست. گردانم یمآن روی بر

 ، جلو است:خوب ، وپشت ،بد. 3ـ3ـ5

 ر مشتی بازپس، رانده به کین او نَفَـس اشرا»
 

 «پیکانْش چون پَر مگس، در چشم اشرار آمده 
 (.460همان: )                                           

کــه   اســت  گرفتــهبهــره  «پسبــاز» ۀواژدر توصــیف اشــرار از خاقــانی  ،در ایــن بیــت
 .باشد یم «ر استسَ بد، پشتِ»مفهومی  ۀاستعاراز  یا مجموعهزیر

بر اثر تصـادف  ی جهت یها استعارهکه  دهد یماین بخش نیز نشان  یها استعارهتحلیل 
جلو چیزی  ،یمند بهره»مانند:  ؛تجربی داشته باشند یمبنا توانند یم ، بلکهرندیگ ینمشکل 

و یـا بـر    ،«جلو اسـت  ،خوب»: دمانن ؛مبنای فرهنگی داشته باشند توانند یما ، ی«بودن است
 «.جلو است ،توجه»مانند:  ؛باشند هر بدنی انسان شکل گرفتاساس ساختا

 «عمق و سطح»استخراجی بر مبنای جهت  استعاری یها نگاشت .4ـ5
 ، سطحی، و باارزش عمیق است:ارزش * بی

ــو آری » ــل نرســد در ســخن ژرف ت  جاه
 

 «کف بر سَرِ بحر آید پیـدا، نـه بـه پایـاب     
 (.174 :1385همان، )                             

او مانند کف است که بر روی  ،آری به سخن پرمعنای تو برسد. تواند ینمانسان جاهل 
ـ که چیـزی   «کف»، این بیتدریا. در  هِنه در تَ ،ردیگ یمآب قرار  روی آب  ،اسـت  ارزش یب

قرار  .رندیگ یمدریا قرار  هِ... در تَیی چون مروارید وبهاگراندر حالی که اشیا   ،ردیگ یمقرار 
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امری است که هر انسانی بارها در زنـدگی خـود آن را شـاهد     ،فتن کف روی سطح آبگر
 .است  شدهاستعاره  یریگ شکلسبب  ،ساختار ذهنی نظام آفرینش .است بوده
 «دور و نزدیک» استخراجی بر مبنای جهتِ استعاری یها نگاشت. 5ـ5
 و مادیت این سو )نزدیک( است: آن سو )دور(، معنویت* 

 تو زآن سوی اال  است گر کنـی جوالنگه »
 

 «هژده هزار عـالم از ایـن سـوی ال رهـا     
 (.35: 1388همان، )                             

اشاره به مکان دور است و این سـوی   «آن سو» ۀواژتوحید است و  ۀمرتب ،آن سوی اال 
گی دنیـایی  اشاره به مکان نزدیک است. انسـان در زنـد   «این سو» ۀواژیات است و ال، ماد 

 ،ولی برای رسیدن بـه امـور معنـوی    ،خود به انواع مادیات و حظوظ نفسانی دسترسی دارد
تا به امور معنوی دسـت بیابـد.    ،نفسانی بگذرد یها خواستهباید تالش کند و از بسیاری از 

بـرای حصـو  آن بایـد     ، بلکـه ی در دسترس نیسـتند امور معنوی مانند امور ماد  بنابراین،
 تالش کرد.

 نتیجه. 6

در  ، بلکـه استعاره مخـتص زبـان ادبـی نیسـت     ،استعاره شناختی یشناس زبان ۀینظربنا بر 
کـه در  را جهتـی   یهـا  اسـتعاره  نقشی اساسی دارند. ها انسان ۀروزمر یها تجربهزندگی و 
م کـرد کـه مبنـای آن،    بـه دو گـروه مثبـت و منفـی تقسـی      توان یم ،روند یمکار  گفتار به

تی، نـوع  انسان و جایگاه او در نظام هسست. ها انسانات مثبت یا منفی تجربیاحساسات و 
 ؛نگـرد  یمـ  هـا  دهیپد؛ یعنی انسان با توجه به موقعیت خود به کند یماستعارات را مشخص 

ست و سَرِ پا ،؛ چراکه انسان در حالت زنده بودندهد یمزندگی را به جهت باال نسبت  مثالً
در جهت پـایین  و درازکش  ،در حالت مرگچراکه  د؛ده نسبت می مرگ را به جهت پایین

زندگی، آبادانی، تسلط،  ۀدارنددربر در قصاید خاقانی جهتی مثبت یها استعاره .ردیگ یمقرار 
ـ ب ،جهتـی منفـی   یهـا  اسـتعاره ... است و سرافرازی، توجه، منزلت، شادی و ویرانـی،   گرانی

از مفـاهیم   ایـن  ۀهمـ کـه   اسـت ... ماد یـات و  لـت، رذی ،یتوجه یب مغلوب بودن، تاریکی،
 .ردیگ یمتجربیات زندگی و عوایف انسان سرچشمه 

از  «بـاال و پـایین  »حاصل شد که جهـت   استعاری نگاشتِدو و ، بیستدر قصاید خاقانی
از کمتـرین   «دور و نزدیـک »و « عمق و سـطح » جهتِو استعاری  بیشترین میزان نگاشتِ

در قصاید خاقانی برای امور مثبت به کـار   باال جهتِبرخوردار بود.  استعاری میزان نگاشت
. اسـت   شدهولی با جهت پایین توصیف  بارۀ تواضع که امری مثبت است،جز در ،است  رفته

خود را پـایین   رِسَ ،که انسان در هنگام تواضع شود یماین امر از ساختار بدنی انسان ناشی 
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ـ   جهـتِ . ردیـ گ یماال خود را ب رِولی در هنگام یغیان و سرکشی سَ ،اندازد یم رای پـایین ب
ولی بـا جهـت بـاال     ، جز سرکشی که امری ناخوشایند است،کار رفته توصیف امور منفی به

. جهت درون و جلو، برای توصیف امور مثبت و جهت بیرون و پشت، برای شود یمتوصیف 
و  ،برای توصیف امور مثبـت  و دور بودن و عمیق بودن است رفتهکار  توصیف امور منفی به

 .است  رفتهکار  برای توصیف امور منفی به و نزدیک بودنسطحی 

اسـتعاری   یهـا  نگاشتآمده در قصاید خاقانی،   دست  استعاری به دو نگاشتِو در بیست
بودن، بیـرون   بهره یب» ،«درگیر چیزی بودن، درون چیزی بودن است»آشکار بیرون است؛ 
ـ » ،«غروب پایین است» ،«چیزی بودن است  ،«ویرانـی پـایین اسـت   » ،«ایین اسـت مغلوب پ

اموری هستند که هر انسانی بـه نـوعی    ها این«. سطحی است ارزش یب» ،«ستبیشتر باال»
 ،«معنویت دور است»استعاری  یها نگاشت. است  کردهخود درک  ۀرا بر اساس تجرب ها آن
 جایگـاه اجتمـاعی خـوب،   » ،«رذیلـت پـایین اسـت   » ،«بهشت باالست» ،«ستمعنویت باال»

بد پشت »استعاری  یها نگاشتاساس فرهنگی دارند و  ،«ارزش پایین است بی» و« ستباال
ـ » ،«غم پایین اسـت » ،«جلو است یمند بهره» ،«توجه جلو است» ،«است پـایین   یتـوجه  یب
بـر اسـاس    «شـرمندگی پـایین اسـت   » و« تواضع پایین است» ،«مرگ پایین است» ،«است

 .اند هگرفتساختار فیزیکی بدن انسان شکل 
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