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 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 98 دی 4  دریافت:
 99 خرداد 19 پذیرش:

 جهت درداند که انسان از آن استعاره را ابزاری زبانی ـ مفهومی می دیدگاه شناختی،

بر اساس این نظریه بسیاری از  .کندخود استفاده می پیرامون و بیان مفاهیم شناخت

شوند. پژوهش حاضر با روش مفاهیم به کمک استعاره برای انسان قابل درک می

های سازیتحلیلی و با توجه به دیدگاه شناختی به مقایسه و بررسی مفهوم -توصیفی

این  .پردازدمس و خسرو و شیرین نظامی می، غزلیات ششاهنامه سر و دل در

سازی خود از شعرای مذکور در مفهوم که است پرسشبه دو  پاسخپژوهش در پی 

شان از زبان روزمره از چه در تمایز زبان شعریو  اندکدام مفاهیم مبدأ کمک گرفته

دهد که در نشان می های این پژوهشیافتهاند؟ ابزارهای شناختی استفاده کرده

چون انسان، حیوان، گیاه، ظرف و تری ، سر و دل با مفاهیم عینیهااستعارهتر بیش

هرچند تحت تأثیر سنن  که شعرای مذکوراند و دیگر اینپردازی شدهشیء مفهوم

 اما اند؛همانندی استفاده کرده هایهای فرهنگی گاهی از استعارهادبی، زبانی و ریشه

چنین با وکارهای شناختی گسترش، الغاء، ترکیب و همگیری از سازهر یک با بهره

اند که همین امر سبب تمایزِ گریز از قواعد زبانی به ایجاد تصاویری بدیع پرداخته

 است.  شده هاآنهای پردازیمفهوم
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 دمهقم. 1

های جدید در علوم و فنون مختلف شماری از اصطالحات نیز معنا و مفهوم با پیدایش دیدگاه

ترین مباحث بالغی است که از دیرباز بحث استعاره از قدیمی، . برای نمونهکنندی پیدا میجدید

 ةاستعاره در حوز ةتعاریفی که در آثار گذشته دربار اماپردازان ادبی بوده است؛ مورد توجه نظریه

 شناسی شناختیجدید فلسفی و زبان ةچه امروز در حوز، با آناندادبیات یا فلسفه مطرح شده

و جالب  های خالقیکی از رویکرد ناختیش شناسید. زباننگردد، تفاوت اساسی دارمطرح می

داند و از این رو الگوهای اندیشه و ذهن می ةدهندزبان و اندیشه است که زبان را بازتاب ةمطالع

شناسان زبان(. 13:1398و گرین،  اِوَنزپردازد )های آن میبه بررسی زبان، ذهن و فعالیت

سعی در توصیف و توجیه ساختار و ها آن ،ینبنابرا ؛معتقدند که زبان انعکاسی از ذهن بشر است

استعاره فرایندی  شناسان،زبان هایبر اساس تحلیل (.13:1398و گرین،  اِوَنزنقش زبان دارند )

به دهد و مفهومی است که بخش وسیعی از نظام متعارف اندیشه و زبان را تشکیل می -شناختی

که در درک مفاهیم استعاری  یای مهمهکند. یکی از حوزهدر درک و فهم جهان کمک میما 

استعاری متنوعی ساخته می هایعبارت آن ةوسیل های بدن است که بهاندام ةنقش دارد، حوز

  شوند. 

ها ( الگوهای فرهنگی که در ساخت استعاره از آن40:1987) 2و هلند 1بر اساس نظر کوین     

ه مشترک هستند و نقش مهمی در درک شود، تا حد زیادی در بین افراد یک جامعاستفاده می

ها در یک محیط مادی شکل جایی که فرهنگاز آن اما .شان دارندها نسبت به جهان اطرافآن

که در آن خلق می بستگی داردهای مختلف به محیطی گیرند، نظام مفهومی در فرهنگمی

تفاوت در نظام  تواند باعثدیگری که می ةنکت .(146 :1980 ،4و جانسون 3شوند )لیکاف

 ةها نسبت به مسائل مختلف است که این موضوع دربارمفهومی افراد شود، نوع نگرش آن

برای آشنایی با نظام  در نظر داردپژوهش این ها نیز بستگی دارد. شاعران به نوع ادبی آن

ژهوااز اندام هاآن ةاستعاری، شناختی و فرهنگی فردوسی، نظامی و مولوی و چگونگی استفاد

                                                             
1.  Quinn 

2.  Holland 

3. Lakoff 

4. Johnson 
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، خسرو و شاهنامهشده با این اعضا در های مفهومی ساختههای سر و دل به بررسی استعاره

. هدف سازی بپردازددر امر مفهوم هاآنی هاها و شباهتو بیان تفاوت شیرین و غزلیات شمس

برای ساختن این از کدام مفاهیم مبدأ  این شاعران فهم این نکته است که از انجام این پژوهش

شان اند و از چه سازوکارهای شناختی در جهت تمایز زبان شعریها کمک گرفتهتعارهاس

انتخاب این سه شاعر گذشته از تفاوت زمانی و مکانی، تعلق خاطر ایشان  دلیلاند. استفاده کرده

 به سه نوع ادبیات حماسی، عرفانی و غنایی است. 

 
 پژوهش ةپیشین .2

مفهومی در این زمینه انجام  ةاستعار ةشدن نظریمطرحهای قابل توجهی از زمان پژوهش

به تشریح  (1396و  1395) 1چشومانند کو یشناسانزبان های غیرفارسیدر پژوهش. اندشده

اضافه  هاآنهای و چند مورد را به زیر مجموعه پرداخته (1980) ف و جانسونلیکا هاینظریه

 . کردند

سر را در زبان  ةسازی استعاری و مجازی واژفهوم( م2012) 3سیالشکی و 2بیلجانا-رادیک

سر را تحت  ةواژمفهومی اندام ةاند. آنان سه استعارانگلیسی و صربستانی مورد بررسی قرار داده

، مورد «سر سمبل یک انسان است»و « سر یک مخزن است»، «سر یک شیء است»عنوان 

های ها را زبان، آن زباناستظهر چیزی اند و چون در هر دو زبان سر نماد و مبررسی قرار داده

 هایعبارت( با بررسی 2008) 4زپر-گاتیرزبر ماهیت مغز است.  شاندانند که تمرکزمغزمدار می

در پنج زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی این عضو  5استعاری مبتنی بر قلب

  داند.م احساسی میترین اعضا در بیان مفاهیاز بدن را یکی از مهم

 اثرو در این . ااست ( نیز مفاهیم دل را در زبان فارسی روزمره بررسی کرده1393شریفیان )

شاید به دلیل دوری از ایران یا به علت تفاوت این امر است که  هایی شدهگاهی دچار لغزش

 ةستناد به جملبا ا اودیدگاه بالغت غربی با فارسی در خصوص استعاره، مجاز و کنایه باشد. 
                                                             
1. Kövecses 

2. Biljana  

3. Silaški  

4. Gutierrez Perez 

5. heart 
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حجمی شش گوشه ةای از طرحوارآن را نشانه« ( دلت راضی هست بروةاگر شش دانگ )گوش»

که چنین نیست و در زبان فارسی هر ملکی آن(. حال 134: 1393داند )شریفیان، ای از دل می

دانگ به معنی گویند و شش، هر بخش آن را یک دانگ میکنندمیرا به شش بخش تقسیم 

-. هم«شش دانگ حواست را جمع کن» ةجمل آن؛ نظیر ةگوشت چیزی است نه ششتمامی

در نظر « درون ةبه مثاب»دل را « دل ماجرا»و « دل کتاب»، «دل شب»چنین در عباراتی مانند: 

و دل در چنین عباراتی مجاز از  استدرست نا( که این نیز 136: 1393شریفیان، ) گیردمی

سازی روح و جان از ( نیز به مفهوم2013ر تحقیق دیگری )شریفیان د است. «میان چیزی»

که در تصوف، قلب جسمی بر بدن و قلب  گیردمیو چنین نتیجه پردازد میدیدگاه صوفیان 

سازی صوفیان از روح و جسم با نوافالطونیان مفهوم پژوهش،معنوی بر روان حاکم است. در این 

 .  شودمینیز سنجیده 

شناختی و بر  شناسیهای مختلفی در آثار ادبی و در چارچوب زبانهشدر ایران نیز پژو   

( 1397نیا )صبوری و ذبیحاند. گرفتهانجام ( 1980)اساس نظریات لیکاف و جانسون 

اند که کاربرد اند و به این نتیجه رسیدهسازی چشم را در غزلیات حافظ بررسی کردهمفهوم

خاص زبان شعر است و این استعاره در زبان گفتار به  تربیش «انسان ةچشم به مثاب» ةاستعار

های تصویری خوشهمفهومی نور و  ة( هم به تبیین استعار1389شود. بهنام )ندرت دیده می

و نتیجه  پردازدمیهای مولوی چراغ در غزل و یعنی خورشید، آفتاب، شمع با آن،مرتبط 

 ،هدایت ، مکان، خوراک و شراب، وجود،خدا، انسان کامل ةنور را به مثابکه مولوی  گیردمی

پردازی ( مفهوم1392قادری ) فنا و بقا بر شمرده است. ةای برای تبیین مقولامید و نیز وسیله

دل، جگر و چشم را در بوستان سعدی و در قالب چهار ابزار مفهومی ترکیب، پرسش، پیچیده

فاده از این چهار ابزار عامل است رسد کهکند و به این نتیجه میمیسازی و گسترش بررسی 

مند ( نیز پس از بررسی الگوهای نظام1395خالقیت شعر سعدی است. توفیقی و همکاران )

های مفهومی که استعاره اندنتیجه رسیده به اینهای بالغی در اشعار رودکی استعاری و صورت

 . باشدمیت درباری او این امر متأثر از موقعی دهند ورا نشان می رودکی تجارب زیستی خاص او
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 شناختی پژوهشو روشمبانی نظری . 3

شناسی ذهن و با رشد و تحول زبان یابی به ابزار و وسایل معرفتپردازان معاصر با دستنظریه

کنند تا استعاره را با رویکردی متفاوت و در طرح و قالبی جدید مطرح کنند و گزارشی تالش می

 هاشمی .شناسی شناختی به دست دهندزبان ةآن در حوز دقیق از ماهیت و چگونگی عملکرد

  نویسد:( می31: 1394)
عنوان  ادبیات و بالغت قرار داشت و به ةبه لحاظ سنتی، استعاره در غرب در حوز

سال است که استعاره بیش از سی اماشد، ادبی و هنجارگریزی زبان محسوب می ةخصیص
بلکه به عنوان ابزاری برای شناخت ذهنیت و فرایند نه تنها نوعی از زبان تزیینی و ادبی، 

ی سشناشناسی و روانهای مختلف از ادبیات گرفته تا علوم عصبتفکر افراد در زمینه
 است. ه شد

هشتاد  ةشود و در دههفتاد قرن بیستم آغاز می ةمفهومی در اواخر ده ةاستعار ةبحث دربار

ها آن ةآید. بر اساس نظریمند و منسجم درمینظامبه صورتی  (1980) در آثار لیکاف و جانسون

تر از تعاریف سنتی است و نقشی فراتر از مسائل زیباشناختی دارد. استعاره چیزی بسیار عمیق

ملموس و  ةمند بین عناصر مفهومی یک حوزنظام 1نگاشت»را  ( استعاره243 :1993لیکاف )

بنابراین اساس «. تر استه معموالً انتزاعیکداند می یمقصد ةحوزبشر بر روی  ةاز تجربعینی 

که به  استمفهومی میان دو حوزه یا دو مجموعه به شکل تناظر یک به یک  ةرابطه در استعار

کنند ایجاد می  3و مقصد 2مبدأ ةها یک پل ارتباطی میان دو حوزگویند. نگاشتآن نگاشت می

ر ذهنی و انتزاعی ببریم. لیکاف و تا از طریق عناصر عینی و ملموس پی به مفاهیم و عناص

در قالب عبارات « است»دادن ارتباط این دو حوزه از فعل ( برای نشان328: 1397جانسون )

-استفاده می. 4«مبدأ ةحوز ةهدف به مثاب-ةحوزمبدأ است یا به عبارت دیگر  ةهدف حوز ةحوز»

 کنند.

                                                             
ها مبدأ و مقصد است که به کمک آن ةی مفهومی میان عناصر حوزتناظرها ةمجموع ((Mapping نگاشت .1

 (.609: 1395 شوند )کوچش،های مفهومی مشخص و درک میاستعاره

 ةتر )حوزمفاهیم انتزاعی ةاست که از آن برای فهم حوز مفاهیم عینی ةحوز ((Source domainمبدأ  ةحوز .2

 (. 600 :1395 )کوچش، تری داردگی کممقصد انتزاع و پیچید ةنسبت به حوز وکنیم مقصد( استفاده می

 ةکمک حوز آن را به کنیم تامیمفاهیم انتزاعی و ذهنی است که تالش  ةحوز (target domain)مقصد  ةحوز .3

 (.601 :1395 )کوچش، مبدأ عینی و قابل درک کنیم
4. TARGET- DOMAIN IS SOURCE- DOMAIN or TARGET- DOMAIN AS SOURCE- 

DOMAIN 
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 ةمبدأ در سه طبق ةهای حوزژگیهای مفهومی را با توجه به ویچنین استعارهها همآن    

ای استعاره»ساختاری  ةدهند. استعارقرار می 3شناختیو هستی 2جهتی ،1های ساختاریاستعاره

لیکاف و « )شودیک مفهوم به طور استعاری بر حسب مفهوم دیگر درک می است که در آن

سازی غنی در مفهومیک ساختار ادراکی  ،مبدأ ةها حوز(. در این استعاره23: 1397، جانسون

بخشد که هایی به عناصر قلمرو مقصد میکند و چارچوبمقصد فراهم می ةمفاهیم انتزاعی حوز

مقصد بیندیشیم و سخن بگوییم.  ةمفاهیم حوز ةدربار توانیممیما از طریق این ساختار ادراکی 

ت که نقش شناختی اسهای هستیای از استعارهمجموعه ةساختاری دربردارند ةهر استعار

 (. 219: 1999جانسون،  )لیکاف و کندایفا میمقصد  ةسازی مفاهیم حوزدر مفهومرا مؤثری 

شناختی مفاهیم انتزاعی به شکل اشیاء، مواد، حاالت، ظروف فیزیکی و هستی ةدر استعار

ها درکی عمیق و بنیادی و در عین حال خام از شوند. این استعارهیک موجود مجسم می

چش، وکنند )کوهای ساختاری را فراهم میدهند و مقدمات فهم استعارهصد میمفاهیم مق

پایین، -های مکانی باالهای جهتی نیز مفاهیم انتزاعی بر اساس جهت(. در استعاره81:1396

که ریشه در تجارب جسمانی و فرهنگی ما دارند )لیکاف و شوند مشخص میدرون و بیرون 

 (.23 :1397 جانسون،

و  6گسترش ،5سازیپیچیده ،4ترکیب گیری از چهار سازوکار شناختی:ا بهرهشاعران ب

دهند. به بیانی های متعارف روزمره قرار میهای مفهومی را فراتر از اندیشهاستعاره  7پرسش

های رایج روزمره متمایز های شعری را از استعارهاستعاره ،ابزارهااین گیری از ها با بهرهدیگر آن

ترین سازوکار شناختی یاد شده، شاعر با مندکه از آن به عنوان قدرت «ترکیب»در  .کنندمی

هستند مقصد  ةمتعارف که مربوط به یک حوز ةچندین استعار ،های روزمرهگیری از استعارهبهره

عنصری جدید به  «سازیپیچیده»برد. در کار میزمان در توصیف همان حوزه بهبه طور هم را

                                                             
1. Structural metaphor 

2. Orientational metaphor 

3. Ontological metaphor 
4. Combining 

5. Elaboration 

6. Extending 

7. Questioning  
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یابند مبدأ به شکلی نامتعارف شرح می ةشود، بلکه عناصر موجود در حوززوده نمیمبدأ اف ةحوز

با افزودن یا معرفی یک  «گسترش»(. در 67-70: 1989شوند )لیکاف و ترنر، و پیچیده می

متعارف با زبانی نو و  ةمبدأ که قبأل در نگاشت حضور نداشته، یک استعار ةعنصر جدید در حوز

نیز شاعر با به چالش  «پرسش»(. در سازوکار 320:1394 چش،وشود )کومیپردازی بدیع مفهوم

د و گاهی کنروزمره را مطرح می ةکشیدن درک استعاری ما نارسایی یا کارآمدی یک استعار

 ،سازوکارها این ضمن اشاره به( 1394)چش وکند. کومفهومی جدیدی را خلق می ةاستعار

بر اساس آن شاعر است که سازوکارهای خالقیت شاعرانه ر دیگاز  2و الغاء  1نفی عقیده دارد که

کووچش، کند )مقصد خاص را لغو و با تصویر استعاری معکوس خود جایگزین می ةیک حوز

321:1394.) 

بیت تحلیلی است. بدین منظور ابتدا تمامی-توصیفی ةحاضر پژوهشی نظری با شیو ةمقال

 غزلیات شمسحیح وحید دستگردی( و )تص خسرو و شیرین)چاپ مسکو(،  شاهنامههای 

استخراج  3 دُرج افزارنرم ةهای سر و دل هستند، به وسیلواژهفر( که حاوی اندام)تصحیح فروزان

تر انتخاب شد. درگام مفهومی نزدیک ةمفهومی وابسته بود، حوز ةو اگر عبارتی به دو حوز شدند

 1395) چنین کوچش( و هم1397) سونها بر اساس الگوی پیشنهادی لیکاف  و جانبعدی داده

های لغات و کنایات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و گیری از فرهنگو با بهره (1396و 

بردن پیاین پژوهش از انجام هدف  .شدها مشخص ها و مجازهای مفهومی زیربنایی آناستعاره

زندگی های مختلف انها و مککه فردوسی، نظامی و مولوی که در زمان به این امر است

در ساخت این گرفتند،میهای عینی کمک های خود از چه حوزهپردازیدر مفهوم کردند،می

و از چه  بودندهای زمان خود تحت تأثیر فرهنگ و یا سنت اندازهها تا چه گونه استعاره

تفاده شان از زبان روزمره اسزبان شعری متمایزکردنسازوکارهای شناختی و زبانی در جهت 

برای جلوگیری از اطناب و به دلیل محدودیت مقاله از  شود کهمیاند؟ در ضمن یادآوری کرده

 ایم.و از هر مورد به ذکر چند نمونه بسنده کرده آوردن تمام شواهد خودداری

 

                                                             
1. Negation 

2  . Canceling 
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 ها . تحلیل داده4

معنی عضوی سر عالوه بر معنی متداول آن که به  ةواژهای لغت برای اندامدر بسیاری از فرهنگ

اند از: مو، ذهن، فکر، قصد و اند که عبارتاز بدن است، معانی کنایی و مجازی دیگری هم آورده

 ة، ذیل واژ1393انوری، ؛ 1379معین،  ؛1377نیت، آغاز هر چیز، ابتدای مکان یا زمان )دهخدا،

ذهن، قصد و دل نیز معانی متعددی دارد، از جمله: قلب، شکم، میل، میان، شجاعت،  ةسر(. واژ

(. دل ةذیل واژ، 1393انوری، ؛ 1379معین،  ؛1377دهخدا،ترین بخش یک چیز )نیت و اصلی

تواند نشانگر الگوهای انتقال مفهومی توسط ها با چندین معنای مختلف میحضور این اندام واژه

  ها باشد. آن
 

و شیرین فردوسی، خسرو  ةشاهنامی مفهومی سر و دل در هابررسی استعاره .4-1

 نظامی و غزلیات شمس

های مفهومی موجود در اشعار ایشان را که برده استعارهسازی شعرای ناممفهوم ةبرای درک شیو

هـای ظـرف،   های هستی شناختی در مقولهاند؛ بر اساس استعارهبر مبنای سر و دل ساخته شده

ن شاعران در عینـی سـاختن   کنیم تا دریابیم که ایانسان، حیوان، گیاه، شیء و ماده بررسی می

 اند.های مذکور از کدام مفاهیم مبدأ کمک گرفتهاندام

 

 بدن و ظرف .4-1-1

هر کدام از ما بر اساس تجارب مکرر و منظم خود در طول  (1397) لیکاف و جانسون ةبه عقید

ن ما یابیم که بدزندگی و در اثر ارتباطی که به صورت مکرر و مستقیم با بدن خود داریم، درمی

در  (. الزم به ذکر است که42-43: 1397کند )لیکاف و جانسون،در قالب یک ظرف عمل می

یافته؛ مقصد عینیت ةهای بدن ابتدا خود به شکل یک حوزپردازی، بدن یا انداماین گونه مفهوم

 گیرند.پردازِ بسیاری از مفاهیم و احساسات قرار میمبدأ مفهوم ةسپس به عنوان حوز

 «ظرف هستند سر و دل» -

ای است که امکان تجسم و درک مفاهیم انتزاعی را به ما میترین طرحوارهظرف مهم ةطرحوار

و مانند « در دلش غم بزرگی داشت»، «هنوز سرش پر از کینه است»دهد. با دقت در عبارات 
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دل  ساختن بسیاری از مفاهیم ذهنی و انتزاعی، سر وها در عینییابیم که انسانها درمیاین

( و 2008و  2004) 1شده توسط یوهای انجامپژوهش براساساند. خود را ظرف قلمداد کرده

های چینی، انگلیسی و و دل در زبان های چشمواژه( که به ترتیب به بررسی اندام2011) 2معالج

ها سر و دل در یابیم که در زبان فارسی نیز چون دیگر زباناند، درمیعربی تونسی پرداخته

برای نمونه سر و دل در  .روندپردازی بسیاری از مفاهیم و احساسات به کار میهت مفهومج

 های زیر ظرف کینه، دود، ناز و عشق هستند: بیت

 

 برآید به دست تو هوش پدرش

 

 از آن درد گردد پر از کینه سرش 

 (49:  1: ج1388)فردوسی،                         

 ز دودرخش گشت پر خون و دل پر 

 

 بیامد به بالین فرخ فرود 

 (554:  4، ج1388فردوسی، )                    

 چو خسرو دید کان معشوق طناز 

 

 ز سر بیرون نخواهد کردن آن ناز 

 (336: 1390)نظامی،                           

 بگفت از دل جداکن عشق شیرین

 

 جان شیرینبگفتا چون زیم بی 

 (235 :1390 ،ینظام)                            

 کردم سر من بود پر از عشق اوچون نگه

 

 من برون از هر دو عالم منظری را یافتم 

 (681: 1378 )مولوی،                               

 حاصل مکنمکن تدبیر بی عشق او در دل جز

 

 اندر مکان منزل مکن ال کن مکان را ساعتی 

 (971 :1378 ،یمولو)                           

 

 ةرو هستیم. این استعاره برگرفته از استعارشناختی ظرف روبههستی ةدر این ابیات با استعار

 ةباشد. شالودمی« انسان ظرف است» ةباشد که خود زیراستعارمی« اعضای بدن ظرف هستند»

« ی برای احساسات هستندهای بدن ظرفاندام»مفهومی  ةهای این بخش، استعاراغلب استعاره

باشد که مطابق این استعاره، احساسات در حکم مایع و جسم درون آن ظرف در نظر گرفته می
                                                             
1. Yu  

2. Maalej 
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مفهومی زیربنایی را می ةشوند. بنابراین نگاشت پایه یا مجموعه تناظرهایی که این استعارمی

 :سازد، چنین است

 مقصد مبدأ 

 بدن شخص ظرف فیزیکی

 / مفاهیم مورد نظراحساس مایع درون ظرف

  

های مختلف و در در دورهاین شاعران هر چند  که یابیمبرده درمینام شاعرانبا دقت در اشعار 

پردازی به ها برای مفهومانداماین کارگیری در به اما ،1کردندزندگی میهایی دور از هم مکان

از بدن ریشه در نظام  چنین برداشتی که توان نتیجه گرفتمی .اندشکلی یکسان عمل کرده

ها پردازی آنمفهوم ةهایی در نحوبا این حال اختالف .از بدن خود دارد اوشناخت انسان و درک 

شود که ریشه در مشرب فکری و نوع ادبی آنان دارد. برای مثال فردوسی این استعاره هم دیده می

برد کار میر، خشم و غیره بهغرو چون کینه،سازی احساسات و مفاهیمی همتر برای مفهومرا بیش

سازی مفاهیم حماسی و بافت شعری او سازگاری دارد. نظامی از آن برای عینی ةکه با روحی

کند. مولوی هم از آن به عنوان ابزاری چون عشق، معشوق، ناز و غیره استفاده میهمعاشقانه 

که با لطف، صفا، رضا و  گیردسازی طیف وسیعی از مفاهیم و مسائل عرفانی بهره میجهت عینی

 داند:معشوق می 2روحانیت ارتباط دارند. او حتی در بیت زیر دل را جایگاه خَیال

 

 خَیال او چو ناگه در دل آید

 

 رود اهلل اکبردل از جا می 

 (496: 1378 )مولوی،                           

رود و وارد دل که راه می رددگمیپردازی خَیال معشوق در این بیت به صورت انسانی مفهوم

مواجهیم که « دل ظرف خیال است»و « خیال انسان است» ةشود. در این بیت با دو استعارمی

                                                             

فردوسی قرن چهارم در توس، نظامی قرن ششم در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان کنونی و مولوی قرن  .1

 هفتم در شهر قونیه در ترکیه.

واب یا چه در خیکی از جمله معانی متعدد خَیال، صورتی است که در خواب دیده یا در بیداری تخیل شود. آن .2

 خیال(. ة: واژ1377در بیداری به ذهن صورت بندد )دهخدا،
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کشد به چالش میبودن دل را مولوی در مصراع دوم با استفاده از ابزار نفی و الغاء خاصیت ظرف

 دلیلگفته شد، به  کهچنان داند.و ورود خیال یار در دل را سبب از دست رفتن دل می

بررسی این نوع  ةآمار حاصل از نتیج شود ومیها خودداری محدودیت مقاله از آوردن تمام بیت

در خصوص آمار  .استعاره را در جداول زیر به همراه نمودارهای مربوط به آن نشان خواهیم داد

شق در غزلیات ع ةها ذکر این نکته ضروری است که به عنوان نمونه کلمشده در جدولارائه

است، اما مولوی  بار تکرار شدهبار و در خسرو و شیرین بیش از دویست هزارشمس بیش از سه

سازی عشق از این کلمه به عنوان مظروفی برای سر بار برای مفهومبار و نظامی سهتنها نه

 اند.استفاده کرده

 
 بوط به اندام سرمفاهیم احساسی مر ةشناختی ظرف در حوزهستی ةاستعار (1) جدول

عر
شا

 

 ةاستعار

نه غم ظرف
کی

ور 
غر

د/ 
با

 

شم
خ

ق 
عش

 

رد
د

ی 
مار

خ
 

کر
س

و   ی
ست

م
 

زو ناز
آر

س 
تر

 

 فردوسی
سر 

 ظرف

9 39 19 8 1 6 - - - 1 2 

 - - 3 - 1 - 3 - 2 - 1 نظامی

 - 6 1 6 5 1 9 - 7 1 3 مولوی

 2 7 4 6 6 7 13 8 28 40 13 جمع کل

 

 مفاهیم احساسی مربوط به سر ةشناختی ظرف در حوزهستی ةدرصد فراوانی استعار (1)نمودار  
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 مفاهیم احساسی مربوط به دل ةشناختی ظرف در حوزهستی ةاستعار (2) جدول

عر
شا

 

 ةاستعار
نه غم ظرف

کی
ور 

غر
د/ 

با
 

شم
خ

ق 
ش

ع
 

رد
د

ی 
ار

خم
 

کر
س

و   ی
ست

م
 

از
ن

زو 
آر

رم 
ش

س 
تر

 

 فردوسی

 دل ظرف

83 31 2 20 12 127 - - - 8 5 40 

 - - 1 - - - 2 2 - - - 8 نظامی

 - 1 2 - - - 6 15 - - 1 20 مولوی

 40 6 11 - - - 135 29 20 2 32 111 جمع کل

 

 
 مفاهیم احساسی مربوط به دل ةشناختی ظرف در حوزهستی ةدرصد استعار (2)نمودار 

 

 134اول قبل از سر با ) ةنمود( در مرتب 386ترین بسامد )ل با بیشد در این بررسی عضو

 شاعرانهای استعاری مربوط به احساسات در اشعار سازینمود( قرار دارد. پرکاربردترین مفهوم

 برده به ترتیب مربوط به درد، غم، کینه، عشق، ترس، غرور و خشم است.نام
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سر و دل به  ةشناختی ظرف مربوط به هر شاعر در حوزهستی ةفراوانی استعار (3)نمودار 

 تفکیك شاعران

 

سازی قبل از شود، فردوسی با باالترین میزان مفهوممالحظه می (3) گونه که در نمودارهمان

و تر جایگاهِ درد، غم، کینه بیش شاهنامهاول قرار دارد. سر و دل در  ةمولوی و نظامی و در مرتب

. درد و غم استترس، در غزلیات شمس جایگاه عشق و غم و در خسرو و شیرین از آنِ ناز و غم 

 اماشود، عمدتاً پس از شکستی تلخ یا مرگ جانکاه عزیزی بر جان مردمان چیره می شاهنامهدر 

وفایی معشوق )غم شیرین( است. در خسرو و شیرین عامل غم ناکامی در عشق )غم فرهاد( یا بی

در غزلیات شمس تنها به دلیل جداماندن از معشوق حقیقی )خداوند( یا مراد )شمس تبریزی( غم 

زمینی و بسامد آن اندک و در خسرو و  شاهنامهاست و مولوی هیچ غم دیگری ندارد. عشق در 

 شیرین و غزلیات شمس بسیار زیاد است، با این تفاوت که عشق مولوی عشقی عرفانی است.
 

 جود جاندار بدن و مو. 4-1-2

ها استفاده از سازوکار شناختی جاندارپنداری است واژهسازی اندامهای پرکاربرد مفهوماز شیوه 

بر اساس آن به امری ذهنی یا معنوی  و باشدمیشناختی های هستیترین استعارهکه از بدیهی

 (1999)لیکاف و جانسون  ةدهند. به عقیدحتی به چیزی مادی، شخصیت انسانی میو 

 لیکافشود. توجیه می« رویدادها کنش هستند»عام -سطح ةجاندارپنداری به کمک استعار
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به رویدادهای خاصی مثل عشق و مرگ که تحت تأثیر یک عامل خارجی مثل گذر ( 1993)

عام -سطح ةبر اساس استعارکه کند اشاره و عنوان می ،دنکنزمان یا بیماری تغییر می

نماید و این گر برای هر رویداد ضروری میوجود یک کنش« ندرویدادها اعمال/ کنش هست»

شود که در اثر از این رو مردن یک عمل تلقی می .شودگر است که صاحب شخصیت میکنش

شود پردازی میگر فرض و شخصیتدهد، بنابراین زمان در نقش یک کنشگذشت زمان رخ می

ای یا مقوله جا که تشخیص عنصری کلی است و در تشخیص پدیدهآن از(. 229: 1993 )لیکاف،

های سر و دل را در اشعار پردازی، مفهومشودمیپردازی در قالب انسان، حیوان و گیاه مفهوم

 کنیم.برده از این سه منظر بررسی مینام شاعران
 

 « سر و دل انسان هستند» ةاستعار  -

ها استفاده از سازوکار شناختی جاندارپنداری واژهی اندامسازهای مفهوماز پرکاربردترین شیوه

که در  کنندمیسازی احساسات و عواطف استفاده ها برای مفهوماست. شاعران از این استعاره

د، نمود یافته است. نشوهای انسانی به سر و دل میقالب ترکیباتی که باعث انتساب ویژگی

و  656: 4ج ،1388 برای نمونه )فردوسی، ،ن چشم دلهایی چوفردوسی آن را در قالب ترکیب

نیز از این استعاره یا با مخاطب قراردادن دل نظامی . کار برده استبه ،(1804: 8ج

های دلِ مست های انسانی در قالب ترکیب( و یا با انتساب ویژگی167: 1390)نظامی،

(، چشمِ دل 222: 1390،یمنظا( پایِ دل )208: 1390،ینظام(، دل ظالم )10: 1390،ینظام)

است. در غزلیات ( استفاده کرده 172: 1390،ینظام( و لشکرگه دل )409: 1390،ینظام)

مولوی عالوه بر مخاطب قراردادن دل یا انتساب  ؛شودشمس هم این استعاره بسیار دیده می

خود را صفات انسانی مانند بیداری، بیماری و مستی به آن که معمول ادبیات است، گاهی دل 

ست ا هاضمیر و امیر دل( و گاهی هم دلی روشن395: 1378داند )مولوی، رهزن عیاران ابله می

(. دلی 204 :1378مولوی، خواند )چین ضمیر میچنین دل را سخن(. هم438 :1378مولوی، )

 (. این دل از لذت جام471 :1378مولوی، است، ولی شاهِ تن است ) که هر چند از تن زاده شده

(. مولوی 266: 1378مولوی، ( و اسیر زلف اوست )348 :1378مولوی، یار در دام وی افتاده )
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، 179 ،148: 1378مولوی، آشام سخن گفته است )خواره و دل خونبار هم از دل خونچندین

496، 785.)  

د، جویان است، دل جایگاه چندانی ندارکه یک اثر حماسی و داستان نبرد جنگ شاهنامهدر     

پردازی احساسات و عواطف از دل خسرو و شیرین بارها برای مفهوم ةعاشقان ةدر منظوم اما

سازی حاالت و است. مولوی هم در غرلیات شمس از این استعاره برای مفهوم استفاده شده

 است.  عشق عرفانی خود بسیار استفاده کرده

چندان خبری نیست. بیش« ستسر فرد ا»مفهومی  ةبرعکس دل در این سه اثر از استعار

یس یاد شده است، مانند سر ئمهتر و ر ةکه بارها از سر به مثاب است شاهنامهترین کاربرد آن در 

انجمن، سر تاجداران، سر موبدان، سر بانوان، سر سرکشان، سر شهریاران، سر جادوان و سر 

های سر و در قالب ترکیب امهشاهنتر از نظامی نیز از این استعاره و البته بسیار کم جنگجویان.

است. مولوی هم این استعاره را به استفاده کرده  سر بزرگان سرهنگ میدان وفا، سرخیل انبیا و

-است. ژرف کار بردهبهشکنان، سر سران، سر حاجیان و سرخوبان سر مردان، سر توبهشکل 

جهتی است  ةیک استعار باشد کهمی« سر باال است» ةاولی ةمفهومی استعار ةساخت این استعار

چه این است. آن بدن قرار دارد، ساخته شده ةو با توجه به سر انسان که در باالترین نقط

که با سر  هستندکند، کلماتی دیگر متمایز میشاعران را در استفاده از این استعاره از یک

 است.   هاآنبیانگر سبک ادبی و هم نوع نگرش هم اند و ترکیب کرده

 

 بدن و حیوان .4-1-3

باشد که بر اساس آن می 1های پرکاربرد اعضای بدن استفاده از جاندارانگارییکی دیگر از شیوه

(. این نوع نگرش به 178 :1381 حیوان تجسم کرد )شمیسا، ةتوان عضوی از بدن را به مثابمی

نداشته، هر چند پچیز را دارای جان میبدن/ اعضای بدن ریشه در تفکّر بشر قدیم دارد که همه

شمیسا در  ةبه عقید اماکند؛ است و جلب توجّه نمی بقایای این تفکّر در زبان روزمره عادی شده

(. برای مثال 178: 1381 سا،یشمکند )ای هست که جلب توجه میزبان شاعران موارد برجسته

 در بیت زیر:
                                                             
1. Animism   
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 حق ةگرفتار است دل در قبض

 

 گرفته صعوه را بازی به منقار 

 (494: 1378 )مولوی،                             

ترین و پربسامدترین سازوکارهای مفهومی در خلق استعارهمولوی از شگرد ترکیب که قوی    

گیرد. مولوی با ترکیب ای بدیع است، برای گذشتن از مرز نظام مفهومی روزمره کمک می

و با به « ک پرنده )صعوه( استدل ی»و « دل موجودی در بند است»ی متعارف هااستعاره

گیری از تشبیه ملفوف و چنین با بهرهزمان این دو استعاره در توصیف دل و همکارگیری هم

ایجاد لف و نشری زیبا بین دل و صعوه از یک سو و حق و باز از سوی دیگر باعث ایجاد قدرتی 

کار رفته در های بهرهتک استعااست که از قدرت استنباطی تک استنباطی در کالم خود شده

 است: خوار تصور شدهموجودی خون ةهم دل به منزل بعدیبیت، باالتر است. در بیت 

 

 خواره را یک باره بستاندل خون

 

 ز غم صد پاره شد یک پاره بستان 

                                                                      (785 :1378 )مولوی،                         

 ةاولی ةبا دو استعار« خوار استدل موجودی خون»مفهومی  ةدر این بیت افزون بر استعار

ها خود نیز مواجهیم که این استعاره« ای خوردنی استخون ماده»و « غم، خون است»

ا در این امر بیانگر هنر مولوی است که مفاهیم بسیاری ر. باشندمی« ماده است غم» ةزیراستعار

برخی از  (1397) کند. الزم به ذکر است که لیکاف و جانسونترین عبارات بیان میقالب کم

اند جهتی مطرح کرده ةهای مربوط به احساس غم و شادی را تحت عنوان استعاراستعاره

 (. 23-4: 1397 )لیکاف و جانسون،

 

 سر و دل گیاه هستند   -

« های بدن درخت/ گیاه هستنداندام» ةه از استعاربرگرفت« سر/ دل گیاه هستند» ةوجود استعار

 و« سر به بار آوردن»، «سر پژمرده»، «سرت را درود»، «سرت سبز باد»باشد که در عبارات می

 :اندشدههای درخت یا گیاه به سر و دل باعث انتساب ویژگی« دل ةمیو»

 گه ندارت سودپشیمانی آن

 

 که تیغ زمانه سرت را درود 

 (784:  5: ج1388)فردوسی،                        
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 که دایم تازه باش ای سرو آزاد

 

 سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد 

 (306 :1390)نظامی،                             

 چو هرمز دید کان فرزند مقبل

 

 دل ةمداوای روان و میو 

 (47 :1390نظامی،)                              

 سرت سبز و لبت خندان بادهله پیوسته 

 

 هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد  

 (408 :1378 )مولوی،                                

 تن مپرور زان که قربانی است تن

  

 روددل بپرور دل به باال می 

 (418 :1390،ینظام)                                

وجود دارد. برای « انسان درخت/ گیاه است» ةاستعارکالندر زیرساخت عبارت استعاری باال    

است که تیغ زمانه آن را  شده پردازیمفهومگیاهی  انسان به شکل سر مثال در بیت اول سر

باشد که بر می« دل درخت است» ةدل یادآور استعار ةیا در بیت چهارم ترکیب میو .کنددرو می

است. بنابراین در ژرف سازی شدهمفهوم ،ه داردکه میوه و ثمراساس آن دل در حکم درختی 

 شود که ریشه در باورها وای دریافت میساخت سخن این شاعران وجود چنین استعاره

توان از داستان آفرینش ها دارد. اهمیت اساطیری درخت میان ایرانیان را میاعتقادات آن

نامه دریافت که در ایران هنوز نسب چنین از  این باورنخستین پدر و مادر، مشی و مشیانه و هم

است که چون درختی شود که پدری مقدس همنامند و چنین فرض مینامه میرا شجره

فرزندانش شاخ و برگ آنند. در دین مقدس اسالم نیز درخت از اهمیت و جایگاهی ویژه 

که   المنتهیو سدره چون طوبیهایی همکه در قرآن کریم هم از درختبرخوردار است، به طوری

 (.13، نجم/29شود )رعد/نام برده می ،درختانی مقدس هستند

 

 بدن و شیء/ ماده -

ها در قالب شیء یا ماده است. در های بدن کاربرد استعاری آنهای اندامسازیاز دیگر مفهوم

بیانگر این واقعیت  شاعران. بررسی ابیات استدل بیش از سر دخیل  پردازی انداماین مفهوم

 «های بدن شیء/ ماده هستنداندام»شناختی هستی ةت که این شاعران در قالب استعاراس

 اند. پردازی و عینی ساختهاعضای بدن را در قالب شیء/ ماده مفهوم
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 «دل منبع نور است» -

 از پرتو دل، جهان پر گل 

 

 زیبا و خوش و مؤدب آمد 

 (379: 1378 )مولوی،                             

 رخ دل نظر مکن، جز سوی دل گذر مکن جز

  

 آن جهان بود ةزانک به نور دل همه شعل 

 (331 :1378مولوی، )                             

چراغ و  ةگیری از استلزامات استعاری پرتو و نور، دل را به مثابمولوی در ابیات باال با بهره

های دل و پرتو، نوعی نگاشت استعاری ژهنشینی وا. در حقیقت با همکندمیمنبع نوری تصور 

است. این استعاره ترکیبی از دو  میان این دو مفهوم ایجاد شده و ارتباط استعاری شکل گرفته

دل » ةباشد. در بیت دوم نیز با دو استعارمی« دل شیء است»و « دل منبع نور است» ةاستعار

های ها به ترتیب در قالب ترکیبتعارهمواجهیم که این اس« دل منبع نور است»و « انسان است

 رخ دل و نور دل قابل دریافت هستند. 
 

 «دل زمین است»  -

 سبزه دمیده ز آب بر دل و جان خراب 

 

 صبح گشاده نقاب ذلک یوم الخلود 

                                                    (440: 1378)مولوی،                               

 سر من نبشت حق در دل من چه کشت حقبر

 

 صبر مرا بکشت حق صبر نماند و صابری 

 (980: 1378مولوی، )                              

رو به رو هستیم. افعالِ دمید، کِشت و « دل زمین است»مفهومی  ةابیات با استعار این در

به ذکر است که مولوی در بیت دوم گیری شاعر از این استعاره هستند. الزم رویانید، مؤید بهره

است، در  از عنصر ترکیب بهره برده« دل ظرف است» و « دل زمین است» ةبا ترکیب دو استعار

و فعل « سر صفحه/ کاغذ است» ةاستعار ،دیگری دخیل است ةمصرع اول بیت دوم نیز استعار

 گیری از این استعاره است.  نبشت مؤید بهره
 

 «ن بها هستندسر و دل کاالی گرا»   -

العاده مطلوب و شوند که فوقدر نظر گرفته می ءشی ةگونه استعاره سر و دل به منزلدر این

بین بروند، ممکن است یک زندگی  ارزشمند از یاگر هر کدام از این اشیا وخواستنی هستند 
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سر  توان گفت که فقدان این شیء مانند فقدانتباه شود. در توجیه شناختی این استعاره می

شود، زیرا مفهوم سر مستقیماً با ارزشمندی و عدمشخص است که باعث تباهی زندگی می

قابلیت جایگزینی همراه است. در زبان فارسی عباراتی داریم که بر اساس آن برای سر شخصی 

. در ابیات زیر سر هستندگر ارزش این عضو در زندگی این عبارات بیان .کنندجایزه تعیین می

 گر ارزشمندی این عضو حیاتی هستند:کردن دل همگی بیانرونهادن سر و یا دل و وقفپربها، گ

 نداد آن سر پر بها رایگان

 

 همی تاخت تا آذر آبادگان 

 (1909: 8: ج1388 )فردوسی،             

 بدو گفت اکنون چه فرمان دهی

 

 بدین راز من دل گروگان دهی 

 (1457: 7ج: 1388 ،یفردوس)                   

 خـواهی هم بدان سو کـه گـهِ درد دوا مـی   

 

 وقف کن دیده و دل روی به هر سو مکن 

 (819: 1378 )مولوی،                          

 رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست  جا برو ور نه سرت شد گروای غم از این

 (301 :1378 ،یمولو)                             

 

 انسان، حیوان، گیاه و شیء ةهای سر و دل در حوزتعارهاس (3)جدول
 مولوی نظامی فردوسی مفهومی ةاستعار

 367 12 19 سر و دل انسان است

 22 0 3 سر و دل حیوان است

 6 6 8 گیاه است سر و دل

 67 6 29 سر و دل شیء/ ماده است 

 462 24 59  جمع کل
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 انسان، حیوان، گیاه و شیء ةهای سر و دل در حوزاستعاره (4)نمودار 

 

 
 انسان، حیوان، گیاه و شیء به تفکیك شاعران ةهای سر و دل در حوزدرصد فراوانی استعاره (5) نمودار

 

ها در رهاستعاکارگیری هر یک از این خردهشود، میزان بهمالحظه می (5)که در نمودار چنان

ها را در غزلیات ترین میزان برجستگی این استعارهبیش است. سه اثر منتخب متفاوت بوده

انگیز و های ظریف و خیالتوان در این میان از تصویرسازیبینیم. هرچند نمیشمس می

باید گفت که بدن و تجارب بدنی برای  ،اما .فشردگی معنا در کالم فردوسی و نظامی غافل شد
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پردازی مولوی این است که قابل توجه در مفهوم ةد. نکتنکارکرد شناختی و مفهومی دار مولوی

های متفاوتی انسان، حیوان و شیء با تعمیم ةشناختی سر و دل در سه حوزهای هستیاستعاره

 اند. ها نقش داشتهاند که تجارب عرفانی متفاوتی در انتخاب آنکار رفتهبرای بدن به

ترین نگاشت کالم اوست، به که بنیادی« عرفان بدن است» ةانگار ةی بر پایدر حقیقت مولو

های اجتماعی و فرهنگی ها و شخصیتهای بدن را در قالب مکانهای مختلف بدن/ اندامروش

چون خانه، میکده، زمین، صندوق، سلطان، راهزن، سارق، گیاه و الگوهایی شبیه به گوناگون هم

های مختلفی از ها جنبهواژههای مختلف به این اندامبا انتساب ویژگیدهد و ها قرار میاین

کند. دل در نظام فکری مولوی از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار است خود را بیان می ةاندیش

واژه در این اندام ةبسیاری بر پایهای هدادن به دل و آفرینش استعارو همین امر باعث اهمیت

 است.  ه سر شدهکالم مولوی نسبت ب

 

 گیرینتیجه .5

مقصد تحت  ة، خسرو و شیرین و غزلیات شمس در حوزشاهنامه  های سر و دل درواژهاندام

اند. سازی شدهچون ظرف، انسان، حیوان، گیاه، شیء و ماده مفهومتری هممفاهیم عینی

اند. عضو وجه داشتهتر تظرف بیش ةهای خود به طرحوارسرایندگان این آثار در ساخت استعاره

بدن » ةاول و سپس سر در این حوزه بر اساس کالن استعار ةترین بسامد در مرتبدل با بیش

شوند عمل کرده، مبیّن احساساتی می« های بدن ظرف احساسات هستنداندام»یا « ظرف است

 خوانی دارد. که با مشرب فکری و سبک ادبی هر شاعر هم

انسان، حیوان و شیء در شعر مولوی  ةر و دل در سه حوزهای هستی شناختی ساستعاره 

اند. نظامی و مولوی برای کار رفتههای متفاوتی برای بدن بهنسبت به دو شاعر دیگر با تعمیم

سر به عنوان  امااند، عواطف از دل بیش از فردوسی استفاده کرده پردازی احساسات ومفهوم

 نسبت به دو اثر دیگر دارد.تری نمود بیش شاهنامهیس و مهتر در ئر

این شاعران به ویژه مولوی در برخورد با زبان به شکلی پویا عمل  که نشان داد پژوهشاین     

چنین گریز از گیری از سازوکارهای شناختی ترکیب، نفی و گسترش و هماند و با بهرهکرده

 ؛اندنابع فکری روزمره شدههای زبانی موفق به ایجاد تصاویری بدیع و نو بر اساس همان مقاعده
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در این میان مولوی از چهار سازوکار ترکیب، تفصیل، نفی و گسترش و پس از او فردوسی از 

های شعری و سبب تمایز میان استعاره اندابزار گسترش در جهت خالقیت شعری خود بهره برده

 اند. و روزمره شده
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Abstract 

The cognitive view considers metaphor a verbal-conceptual device that 

humans employ to recognize and express the concepts in their environment. 

Based on this theory, humans make many concepts understandable through 

metaphors. The present study is a descriptive-analytical research that relies 

on a cognitive approach to investigate and compare “head and heart” 

conceptualizations in Shah Nameh, Ghazaliyat-e Shams and Nezami's 

Khosrow and Shirin. The study, more specifically, seeks to answer the 

following questions: (1) What are the primary concepts used by the afore-

mentioned poets in this mode of conceptualization? (2) What are the 

cognitive mechanisms used in these literary works to distinguish their poetic 

language from ordinary, everyday language? The findings of the present 

study indicate that the head and the heart were conceptualized in most 

metaphors through more objective entities such as “humans”, “animals”, 

“plants”, “container metaphors” and “objects.” Furthermore, although the 

poets in some cases used similar metaphors in accordance with their literary 

traditions, linguistic conventions, and cultural roots, they drew on such 

cognitive mechanisms as extending, negating and combining, while 

deviating from some linguistic rules, to create innovative images and 

contribute to the distinction of their conceptualizations. 

 

Keywords: Metaphor, Body Part Term, Khosrow and Shirin, Cognitive 

View, Shah Nameh, Ghazaliyate-e Shams. 


