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 چکیده
از  يبخشن يو معتقدنند داننش زبنان دانننديو شنناخت مسنتقل نمن دنيشیرا از اند يدانش زبانکاف، يمانند ل يشناسان شناختزبان

. اسنتعاره در دانننديمن يزبنان يو رفتارهنا دنيشنیاند يچگنونگ صيتشنخ يبرا يها استعاره را ابزار مناسباست. آن يشناخت عام آدم
 این ميرا سنفر فنرک کنن يبه عنوان مثال، زنندگ م؛يهم کن نیگزیگوناگون را جا يمفهوم يهازهآن است که حو يشناخت يشناسزبان
 يشناسنان بررسنکنه زبان يمفهنوم يهااسنتعاره ياصنل يهااز گوننه يکنی. مياست در باال تصنور کنن يانتزاع يرا که مفهوم تيموفق
 توانننديو درنتيجنه نمن سنتنديکه ملمنوس و محسنوس ن يميفاهکه چطور م کننديم يها بررسهستند. آن يجهت يهااستعارهکنند، يم
 نيچنن اینراسنت  اینچن  ن، یيپنا اینهنا را در بناال اند و اهل زبنان آنشدهجهت  يداشته باشند در زبان دارا يو جهت مشخص گاهیجا

مطالعنات  يبنرا يمتنون فارسن نیتراز ارزشنمند يکنی شناهنامه. نندیگويشان سنخن مندرباره گونهنیو ا دهنديم يجا ينيجهات متع
دارد و  شنهیر يراننیقنوم ا ویکهنن تنار يهناو اصنطالحاتش در دوره راتيتعب ،هاداستان يريگشکل رایاست؛ ز يشناخت يشناسزبان
 يکرد، امنا تناکنون بررسن تخراجرا از آن اس زبانانيفارس يزبان يهانگاشت نیتريمیاز قد ياريو بس يشناخت يهارساختیز توانيم

اهند آمند کنه خوچنان گنرید يبنه عبنارت ای- يجهت يهااستعاره کوشديحاضر م ةآن صورت نگرفته است. مقال ۀدربار يمستقل يعلم
ضننحار را دربننر دارد؛  يپادشنناه لیننکننند کننه تننا اوا يشنناهنامه را بررسنن نیآغنناز تيننب 988 -يریتصننو يهنناوارهاز طرح يبخشنن
 .رامونيو مرکز و پ رونيو پس، درون و ب شيراست و چ ، پن، یيمتضاد باال و پا يهامانند جفت یيهااستعاره
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 مقدمه

 بننا را ذهننن رابطننة و اسننت زبننان در سننازيمفهوم الگوهنناي مطالعننة، شننناختي شناسننيزبان
 نظرینات از یکني. (7: 6878، مهند راسو) کندمي بررسي اشاجتماعي و حسي هايتجربه
 The Conceptual Theory of) مفهومي استعارۀ نظریة، دانش این در کاربردي و مهم

Metaphor) و ليکناف کتناب در بنار نخسنتين. کنرد تعریف تروسيع را استعاره که است 
 (Metaphors We Live By)« کنيممي زندگيها آن با که هایياستعاره» نام به جانسون
 ذهنني ايپدینده بلکنه، بيننندنمي صنرف ادبني پدیندۀ ینک را اسنتعارههنا . آنشد مطرح
 تنرینمهم. اسنت آن نمودهناي از یکي تنها شناختيزیبایي و ادبي هاياستعاره که دانندمي
 خنود بلکنه، دانندنمي ادبي زبان مخصوص ویژگي را استعاره که است آن نظریه این جنبة
: 6861، جانسنون و ليکنافو  91)همنان:  بينندمي اسنتعاري ماهينت داراي را ذهن و تفکر
 شنکل اسنتعاري فکنري نظنام پاینة بنر اسنتعاري زبان عتقدندم جانسون و ليکاف. (58-56

 اول تنازه»، «کننيم جندا هنم از را راهمنان بایند» نظينر هایيجملنه نمونه براي. است گرفته
 ایجناد «اسنت سنفر عشنق» اسنتعارۀ براسناس... و «رسنيمنمي جایي به وضع این با»، «راهيم
 واقنع در. دارد حضور ما فکري ساختزیر در اياستعاره چنين که دهندمي نشان و اندشده

)بنه عننوان مثنال،  مبند  حوزۀ یک عناصر و هاویژگي یافتةسازمان تطبيق() نگاشتاستعاره
 و اندمتشنابه عشنق و سفر حوزۀ دو. است عشق()به عنوان مثال،  مقصد حوزۀ یک بر سفر(
 مفهنومي اسنتعارۀ. هسنتند جنایگزیني قابنل و متشنابه نيزها آن عناصر و هاویژگي نتيجه در
: 6861، صنفوي) اسنت دیگنر حنوزۀ بنا معنایي حوزۀ یک دادن ارتباط واقع در شناختي()

 ارتبناط اینن زینرا؛ ناميدنند مفهنومي استعارۀ را حوزه دو این بين ارتباطها . آن(681-686
 راسنو) دارد قنرار مفهنومي ادرار ینا شنناخت سنط  در بلکه، نيست زبان سط  در فقط
 .(15 :6868، مهند

 هايدیندگاه گنرفتن کناربنه و شناهنامه بنه علمني و ننو نگناهي هندف بنا حاضر مقالة
 نشنان و مفهنومي اسنتعارۀ اصنلي اننواع معرفي به نخست، متن این شناخت در شناسانهزبان
 بنه سنچس، پنردازدمي فردوسني ابوالقاسنم حکنيم شناهنامة در یک هر از هایينمونه دادن



 3 زاده نیریسننیا و محمدحسن حمیثم خاتمی /در آغاز شاهنامه یجهت یهااستعاره 

 بننديطبقه و ضنحار( پادشاهي اوایل تا کتاب آغاز از) هشاهنام نخست بيت 988 بررسي
 خواهند (...و پنایين، بناال) یادشده جهتي هاياستعاره یکایک مقصد هايحوزه و هاداللت

 «تصنننویري هنننايوارهطرح» از بخشننني واقنننع در جهتننني هاياسنننتعاره اینننن. پرداخنننت
(Image Schematas) است شناختي يمعناشناس در نظري مفهوم ترینمهم که هستند . 

 وارد شناختي شناسيروان از اصطالح این. جزئيات بدون و کلي طرح یعني، وارهطرح
 تجربننة حننوزه ایننن در تصننویري هننايوارهطرح از منظننور و شننده شننناختي شناسننيزبان

 هنايوارهطرح نظرینة گنذارانبنيان از یکني. (59)همان:  است انتزاعي مفاهيم شدۀجسمي
 کنندمي تقسنيم قندرتي و حرکتي، حجمي دستة سه به راها ، آنسونجان مارر، تصویري

 همننين بننراي(. (683-687: 6837) اعالینني و گلفننام( و 1-68: 6865) دریننس و ویسنني)
 علمنني متننون در را «جهتني وارۀطننرح» ینا «جهتنني تصننویري وارۀطنرح» مانننند اصنطالحي

 «جهتني اسنتعارۀ» اصنطالح انهمن از -سننّت اینن از پيروي به- نيز حاضر مقالة و بينيمنمي
 معنناي ليکناف. انندوارهطرح نوعي به نيزها این که بدانيم باید. با این حال، کندمي استفاده
 شننکل رسننم طریننق از و تصننویري وارۀطننرح بننا را (Over اضننافة حننرف) «روي» مکنناني
 تصنویري هنايوارهطرح گناردنفوس و (665-666: 6868، مهنند راسنو) دهدمي توضي 
 تارنمننناي، گننناردنفوس) کنننندمي توصنننيف را «خنننالل از» و پنننایين، رفنننتن بننناال، بننناال

Anthropology) .ابتنندایي و حقيقنني معنناني بننه بيشننتر هنناوارهطرح بررسنني در امننا 
 و اسنتعاره ذینل مجنازي و ثانوینه معناني و شودمي توجه جایيهجاب و مکان کنندۀتوصيف
 .  شوندمي مطالعه جهتي استعارۀ

 منورد آماري صورت به نتایج و پذیردمي انجام توصيفي-تحليلي روش به پژوهش این
 عمنوم ماننند، اطالعنات گنردآوري ابزار. گرفت خواهد قرار کيفي و کمّي وتحليلتجزیه
 .  است برداريیادداشت و ايکتابخانه مطالعة، مشابه هايپژوهش

 مطالعنة بنا کنه اسنت گفتنني، روي پيش مطالعة براي بخش این برگزیدن علت دربارۀ
 کتناب آغاز بخش ویژه به) بخش این در جهتي هاياستعاره که شد آشکار شدهانجام اولية
 بعندي هنايبخش زینرا؛ دارنند بيشنتري نمنود کيومرث( از پيش یعني... و آدم آفرینش و
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 وجويجسنت ینک بنا منثالً دارنند؛ نياز واقعي هايجهت به بيشتر، هاصحنه توصيف براي
 بينان در ینا معمنوالً و آمده شاهنامه در بار 35 «چ » واژۀ که دید توانمي اريافزنرم ساده
 پستي و منفي معناي هيچ که است آن راست و چ  فرماندهان و لشکر اجزاي گرفتن قرار
 در یا -اندسچردهمي ميمنه فرماندهان درجةهم فرماندهاني به نيز را لشکر ميسرۀ زیرا- ندارد
 رسنتم منورد یک در. است آمده «جاهمه» مجازي معني به و «سترا و چ » عبارت قالب
 :  شودمي خشمگين، است نشانده خویش چ  سمت بر را او اسفندیار آنکه بابت

 کنرد يبر جنا نشیبه دست چ  خو

 من است ينه جا نیگفت ا دهیجهاند

 کنرد يآرامجلننس يز رستنم همن 

 منن اسنت يکنه را نمينشن یيبه جا
 

 (595، 1: 6833، فردوسي)

 پیشینۀ پژوهش .1

 کتناب در 6638 سنال در جانسنون و ليکناف بنار نخسنتين را مفهنومي هاياسنتعاره نظریة
 عننوان بنا 6861 سنال کتناب اینن. کردند مطرح، کنيممي زندگيها آن با که هایياستعاره

. اسنت شنده برگرداننده فارسني بنه گندمکار راحله دست به« داریم باور که هایياستعاره»
 نظرینة توسنعة و اسنتعاره شناسنانةزبان بررسني در نينز (5868) کوچش چون شناسانيانزب

 بنر کناربردي ايمقدمنه» عننوان بنا 6868 سال در نيز کوچش کتاب. داشتند نقش یادشده
 هاياسنتعاره بنه آن از هنایيبخش و اسنت شنده ترجمه، پورابراهيم شيرین توسط« استعاره
 بنهکرده  منتشر پيش سال که استعاره کتاب در نيز صفوي کورش.دارد اختصاص مفهومي
 در را ايتنازه نظنرات، پاینان در و پرداختنه مفهومي استعارۀ و استعاره مطالعة سنت بازبيني
- سناختي مفهنومي هاياستعاره در اینکه ازجمله کند؛مي مطرح مفهومي هاياستعاره باب
 با را مقصد و مبد  حوزۀ جاي وانتمي هميشه -پرداخت خواهيمها به آن خود جاي در که
 در (6865) هاشنمي زهنرههنا، . عنالوه بنر این(658-669: 6861، صفوي) کرد عوک هم
 منثنور عرفناني منتن پننج در را عشنق اسنتعاري هناينظام «اسنتعاره آینة در صوفيانه عشق»

 .  کندمي بررسي شناختي استعارۀ نظریة براساس
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 نوشنته مفهنومي هاياسنتعاره دربارۀ فارسي زبان در هم مقاالتيموارد مطرح شده،  جز
 :  ازجمله است؛ شده

را )براسناس « هاي مفهومي در نثر فارسي و انگليسنياستعاره( »6868زاهدي و دریکوند )
لاند کنه در توضني  جنبنهدو رمان( تطبيق داده تر پرداختنه هاي اسنتعارۀ جهتني بنه آن مفصنّ
هاي مفهنومي در زبنان فارسني روزمنره و شنعر تعاره( به مقایسة اس6866خواهد شد. عابدي )

( بنه تطبينق اسنتعاره در شنعر ننو و کهنن فارسني از راه 6866معاصر پرداخته است. سهرابي )
مقایسة اشعار حافظ و سهراب سچهري بر اساس دیدگاه شناختي دسنت زده اسنت. زرقناني و 

ۀ شنناختي تبينين و تحلينل هاي عشق را در غزليات سنایي به شنيو( استعاره6865همکارانش )
هاي مفهومي اشعار فارسي و ترکني شنهریار را بنا ( استعاره6865زادۀ ارزنق )اند. شقاقيکرده

( بنه بررسني اسنتعاره از دیندگاه شنناختي در 6865کنند. نجنار فيروزجنایي )هم مقایسنه مي
ینندگاه ( انننواع اسننتعاره را از د6869پننردازد. عباسنني و همکنناران )هاي شنناملو ميسننروده
( نيز کناربرد 6869کنند. باراني و همکارانش )شناسي شناختي در دیوان حافظ مطالعه ميزبان

 اند.استعارۀ مفهومي را در قصاید ناصر خسرو تحليل کرده

هاي جهتني اي که بنه طنور مسنتقيم بنه اسنتعارهمطالعه، باوجود تمام این مطالعات
هاي بررسني تطبيقني اسنتعاره»کنه بنه مقالة افراشي و همکاران او است ، مربوط است

 نمونه 83اند؛ به این ترتيب که پرداخته« هاي اسچانيایي و فارسيشناختي جهتي در زبان
هاي را از رمان اسچانيایي کاتدرال نوشتة ماریو بارگاس یوسا استخراج کرده و با نمونه

اند که تنهنا ا نشان دادههها دربارۀ این نمونهاند. آنمشابهش از زبان فارسي تطبيق داده
شناسني مورد در فارسي با اسچانيایي متفاوت است. بر همنين اسناس اینن فنرک زبان 7

اند که ادرار انسان از مکان بر پایة اصنول عنام شنناختي قنرار شناختي را تأیيد کرده
درر هماننندي از مفهنوم مکنان ، ها با هر زبان و از هر قومي که باشنندانسان»دارد و 
هاي جهتي دو زبان هسنت نينز و آن چند مورد بازنمود متفاوتي که بين استعاره« دارند

و  افراشني) «به خوبي بيانگر تأثيرپذیري ساخت اسنتعاري از فرهننو و محنيط اسنت»
 (.66: 6866دیگران،
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 هايخوشنه موردي بررسي»، پردازدمي شاهنامه بهدر این موضوع  که هم پژوهشي تنها
 نننامقي اسننتوار کننه اسننت« آن بننه مربننوط هاياسننتعارهخرد و «رد» اسننتعارۀکالن مفهننومي

 .است آورده خود آیيني هايپژوهش و شاهنامه مقاالت مجموعة در (6865)

 . انواع استعارۀ مفهومی2

 .جهتي و ساختي، شناختيهستي استعارۀ: دارد اصلي نوع سه مفهومي استعارۀ

 شناختیاستعارۀ هستی .2-1

... و عقایند، احساسنات، هنافعاليت، رخدادها توضي  و درر وسيلة هک است هایياستعاره
 خصوصبه- خارج جهان هايپدیده با مواجهه از انسان تجربة. است اجسام و اشياء مثابة به

، جانسنون و ليکناف) دهدمي تشخيص را شناختيهستي هاياستعاره اساس -فيزیکي اشياء
 اميد مفهوم «داردبرمي گام اميدهایش سوي به او» جملة در. به عنوان مثال، (97-93: 6861
 اسنتعاره ننوع اینن از نينز شناهنامه در. است شده درر مکان قالب در مبد  حوزۀ براساس
 «ینافتن بزرگي» عيني نمود «تاج یا دیهيم نهادن سر بر»، مثال براي. است شده استفاده بسيار
 : گيردمي قرار کردن پيدا دست پادشاهي مقام به و

 یاد به روزگاران آن کس ندارد  نهناد؟ سر بر دیهينم کهآن بود که
 

 (53، 6: 6833، فردوسي) 

 انگناريحجم بنا و اسنت مقصند انتزاعني مفهنوم، آبناداني و عندالت نينززینر  بيت در
 : است شده عيني توصيف

 کرد داد از پر گيتي روي همه  کنرد آبناد یکسر جهنان پس وزان
 

 (88، 6: 6833، فردوسي) 
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 استعارۀ ساختی .2-2

بندي ینک مفهنوم را در حنوزۀ مفهنوم دیگنر بنه هاي ساختي وظيفة سازماندهي و قالباستعاره
ها این است که امکنان درر حنوزۀ مند برعهده دارند و نقش شناختي این استعارهاي نظامگونه

 بنراي .(Covecses, 2010: 37)ها مهيا کنند مقصد را از طریق ساخت حوزۀ مبد  براي انسان
 شنناهد «اسننت پننول زمنان» نگاشننت در کننه کنننندمي بينان (6868) افراشنني و یگانننه، مثنال
 شنيء ینک زمنان آن در که هستيم زبانانفارسي ذهن در منسجم ساخت یک گيريشکل
 قنرک را تنانزمان از دیگر کمي توانممي» جملة و است شده گرفته نظر در باارزش مادي
 کاالهنایي خنوب وضنعيت و بند وضنعيت نيز شاهنامه در. است آن يبازنمودها از «بگيرم
 : ماندنمي باقي کسي نزد که است شده فرک

 کسچيبنننر هننن کيننننمانَننند بننند و ن  ست و بسسر چون فسانهجهان سربه
 

 (59، 6: 6833، فردوسي) 

 و رودمني سنخن همنورثط علينه توطئنه براي دیوان کردن انجمن از نيززیر  ابيات در
 : است شکستني بازارش که شودمي فرک کاالیي نيز توطئه

 بسينارمنر دیننو انجمن دننندننننش
 کارشان از شد آگه طهمورث چو

 فننر و تنناج ازو ماننننند پردخننت کننه 
 بازارشننننان بشکسنننت و برآشنننفت

 

 (87، 6: 6833، فردوسي)

 استعارۀ جهتی .2-3

هاي جهتني ینا فضنایي ارهترین و آشکارترین انواع استعارۀ مفهومي، استعیکي از مهم
هایي مانند باال، پایين، راست، چ ، درون، بيرون، مرکز و پيرامون هستند که با جهت
مننان براسنناس یننک یننا چننند اسننتعارۀ فضننایي اکثننر مفنناهيم بنيادي»در ارتبنناط اسننت. 

ها در تجربننة (. ایننن اسننتعاره58: 6861)ليکنناف و جانسننون، « اندبندي شنندهسننازمان
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گسننيخته نيسننتند، بلکننه گنني انسننان ریشننه دارننند و تصننادفي یننا ازهمفيزیکنني و فرهن
جفت با هم تقابل دارند و هم ارتباط مندي دروني و بيروني دارند؛ یعني هم جفتنظام

مندي بيروني دارند. دهد که نوعي انسجام و نظامهاي گوناگون با هم نشان مياستعاره
دهنند؛ شنادي، جهنت بناال نشنان ميمندي کلني را بنا به عنوان مثال، احساس رضایت

ها از (. این اسنتعاره55سالمتي، تسلط، موقعيت خوب و زنده بودن باال هستند )همان: 
ها بدن انسان نقطنة صنفر فضنایي در گيرند؛ به این معنا که در آنبدن انسان نشئت مي

اي شود. بنرشود و جایگاه و جهت امور گوناگون نسبت به آن تعيين مينظر گرفته مي
، شنرایط ننامطلوب روحني در پنایين «اش پنایين آمنده اسنتروحينه»مثال، در جملنة 

شود. البته این تجارب فيزیکي ممکن است از فرهنگي بنه فرهننو دیگنر توصيف مي
غم در پایين است، زیرا ویژگني طبيعني  .(Guerra & Jesus, 2009)متفاوت باشد 

 ن بيندازد. بدن انسان است که وقتي غمگين است، سرش را پایي

، اندشنده نوشنته گونناگون هنايفرهنو در جهتني هاياستعاره مقایسة در که مقاالتي
 .نيست چنداني تفاوت هااستعاره این بيشتر کاربرد در که کنندمي بيان

شان در بخش پيشنينه بررسني شند، زاهندي و جز افراشي و همکارانش که مقاله
، «هناي مفهنومي در نثنر فارسني و انگليسنياسنتعاره»اي با عننوان دریکوند در مقاله

آبنادي را بنا رمنان هاي مفهنومي جلند نخسنت رمنان کليندر محمنود دولتاستعاره
اثر تامس  (Far from the Madding Crowd)انگليسي به دور از مردم شوریده 

کنند، اما تنها بر تقابل باال و پنایين تکينه دارنند. آن دو در پاینان هاردي مقایسه مي
در هر دو زبان، مفاهيم خوب در باال و مفاهيم بد در پایين قرار »گيرند که مي نتيجه

هاي جهتني در هنر دو زبنان بنه ینک شنکل و مينزان دینده اسنتعاره«. شوندداده مي
شود، ناشي از اختالفات زباني اند و اگر در ترجمه تفاوتي دیده ميشوند و مشابهمي

 (.33: 6868و فرهنگي است )زاهدي و دریکوند، 
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 های جهتی در شاهنامهاستعاره .3

 استعارۀ جهتی باال  .3-1

 :  تري را منتقل ساخته استکار رفته و معاني گوناگوناستعارۀ جهتي باال بسيار بيشتر از همه به

 معنوي مقام برتري معني به باالیي -

 خنننرد و جنننان خداونننند ننننام بنننه
 

 برنگنننذرد اندیشنننه برتنننر کنننزین 
 

  (65 ،6: 6833، فردوسي)

 : است توجهقابل هم رسيدن ارزشمندتري امر به و رفتن ترپيش معنيبه گذشتن«بر» -

 اسننت برتننر گمننان و نشننان و نننام ز
 

 اسنننت پيکنننر برشنننده نگارنننندۀ 
 

 (69، 6)همان: 

 برشنده» نيز آسمان. است برتري معنيبه اندانتزاعي مفاهيمي که نشان و نام از بودن باالتر -
 :  است شده خلقت عظمت نمونة بودنش باال سبببه و گرفته نام «پيکر

 نيسننت گاهسننخن برتننر پننرده ازیننن
 

 نيسننت راه را اندیشننه مننر هسننتي ز 
 

  (همان) 

 انننندبرآورده گيتننني دو از را تنننو
 

 انننندبچرورده مينننانجي چنننندین بنننه 
 

  (61، 6)همان:  

 معناي و است آوردن پدید و ساختن و کردن انتخاب معنيبه «برآوردن گيتي دو از» این -
 : گرفت نادیده شودنمي نيز را دادن برتري

 پيروزبخنننت شننناه آن ابوالقاسنننم
 

 تخننت خورشننيد تنناجِ بننرِ از نهنناد 
 

  (59، 6)همان: 
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 : است مقام ارجمندي از کنایه خورشيد از تخت بودن باالتر -

 پننيش؟ آورد کننه بزرگنني نننام کننه
 

 بنيش؟ پاینه برتنران ازان بنود را که 
 

  (53، 6 )همان: 

 : ترها استشده از واالمقامکنایة لغوي« برتران» -

 او تخنننتِ بنننرِ شننندنديمي دوتنننا
 

 او بخنننننت و فننننرّه برشننننده ازان 
 

 (56، 6)همان: 

 :  است مقام بودن اوج در و واالیي معنايبهو  انتزاعي که بخت و فره رفتن باال و شدن بر -

 بننود گرانمایننه نننام مننرداس کننه
 

 بننود پایننه رینبرتنن دهننش و داد بننه 
 

  (58، 6)همان:  

 :  است شده بيان «پایه برترین» با رتبگي برتري و اعلي مقام -

 را تننو سننازم چناره مننن گفننت بندو
 

 را تننو برفننرازم سننر خورشننيد بننه 
 

  (59، 6)همان: 

 .دهدمي را دنيوي مقام و تسلط افزایش و پدر بر پيروزي وعدۀ ضحار به ابليس -

 تسلط معنيبه باالیي -

 پدینند آمنند جنبنننده چننو پنس وزان
 

 آورینند خننویش زیننر رُسننتني همننه 
 

 (69، 6)همان: 

 :  است داشتن تسلط از آشکاري کنایة آوردن خود زیر و بودن باال -

 مننر  ناگنناه کننرد تنناختن او بننر
 

 تنر  تينره یکني بنر سر به نهادش 
 

  (55، 6)همان: 
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 را بناال از کنردن غنافلگير و شدن ازلن و تسلط و آمده «بر» پيشوند با همراه «تاختن» فعل -
 :  نهادن تيره تر  سر روي() «بر» همچنين. رساندمي

 سنيب تنازه یکني چون داشتمهمي
 

 نهيننب بننر مننن بننه نامنند بنناد از کننه 
 

  (55، 6)همان:  

 یعنني نيامند منن بنر باد نهيب؛ رساندمي را یافتن دسترسي و تسلط معناي «بر آمدن» فعل -
 نيافت:  سلطت من بر مشکلي هيچ

 کدخنداي جهنان بنر شند کيومرث

 کنوه بنه برآمند بختش و تخت سر
 

 اندرون سناخت جناي به کوهنخستين  

 پلنگيننننه پوشيننننند خود بنا گنننننروه
 

 (همان)

 :  شودمي دیده تسلط معناي کوه در شدن ساکن در هم و جهان «بر» کدخدایي در هم -

 مهننني جایگننناه بنننر بنشسنننت چنننو

 پادشننا منننم کشننور هفننت بننر کننه
 

 شاهنشننهي تخننت بننر گفننت چنننين 
 رواننننننفرمان و روزننننننپي جهانننندار

 

  (88، 6)همان: 

 کشنور هفنت بنر و بنودن تخنت بنر و نشسنتن جایگناه بر؛ رساندمي را تسلط معناي «بر» -
 : بودن پادشاه

 برنشسنننت پنندر تخنننت بننه بيامنند
 

 ببسنت بنر مينان بنر کمنر شناهي به 
 

 (81، 6)همان: 

 دسننتگاه ددان بننر دادمننان او کننه
 

راه بنمنننود کنننه را او منننر سنننتایش   
 

 (87، 6)همان:  

 اندرنشنناخت گنوهر بندو ماینه چه  سنناخت تخنت یکني کينناني فنرّ بنه
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 برداشننتي دیننو خواسننتي چننون کننه
 هننوا ميننان تابننان خورشننيد ونننننچ

 

 ...برافراشننتي گننردون بننه هننامون ز
 رواننننننفرمان شنناهِ او بننر ستهننننننشنن

 

  (55-56، 6)همان: 

 :  است شده جهان بر تسلط رمز دیوان کمک به کردنش پرواز و تخت بردنباال  -

 سنياه منار دو آن درخنت شنا  چو
 

 شننناه کتنننف از دگربننناره برآمننند 
 

  (53، 6)همان:  

 : است وي برها آن یافتن تسلط رمزگون بيان، ضحار کتف از ماران «برآمدن» تعبير -

 بنود؟ کنه شناهي تخت بر بيش ازو
 

 سنود؟ آمندش چنه بردن رنج برآن 
 

  (98، 6)همان:  

 :  است دنيوي مقام و قدرت و تسلط -

 دراز دیننوان دسننت بنندي بننر شننده
 

 راز بننه جننز سننخن نرفتنني نيکنني ز 
 

  (96، 6)همان: 

 .است توانایي و تسلط از کنایه چيزي «بر» دست شدن دراز -

 :  ارجمندي و ارزشمندي معنيبه باالیي -

 ارتابنننن برشننندهیکننني آتشننني 
 

 ميننان آب و بنناد از بننرِ تيننره خننار 
 

  (65، 6)همان:  

نظرشان ارزشنمندتر از دیگنر دانستند، چون در ایرانيان آتش را باالتر از عناصر دیگر مي -
دو آخشيج خار و آب، آخشيجان »نویسد: نمود؛ کزازي در شرح این بيت ميعناصر مي
انند و دو آخشنيج بناد و هنا پدیند آمدهسري و گيتيو از آنهاي ایناند که پدیدهفرودین

)کنزازي، « اندها مایه گرفتهسري و مينوي از آنهاي آنآتش، آخشيجان فرازین که پدیده
6839 :6 ،633 :) 
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 آب آمند فنرود آتنش شد بر همي
 

 آفتننناب زمننين گِننردِ گشننتهمي 
 

 (69، 6)همان:  
 دراز کنردم دسنت چنون نامه بدین

 

 گردنفنننراز بنننود مهتنننري یکننني 
 

  (58، 6)همان:  

 و ارجمننندي و خوشنننامي و نيرومننندي از کنایننه گننردن گننرفتن بنناال و افننراختن گننردن -
 :  است مالداري

 نامننه مننن دسننت بننردم فننراز نیبنند
 

 فننننرازگردنبننننه نننننام شهنشنننناه  
 

 (55، 6)همان: 
 نژننند خننار ز رسننيدم کيننوان بننه

 

 ارجمننننند نامنننندار نيکنننندل ازان 
 

  (55، 6)همان:  

 : است ارجمندي به رسيدن معني به رفتن باال -

 را ینننزدانش ننننام برتنننرین آن بنننر
 

 را مژگننننانش بچننننالود و بخواننننند 
 

  (86، 6)همان:  

 : است شده خوانده «برترین نام» اعظم اسم -

 بنندو گفننت دارم مننن ایننن کننام تننو
 

 بگيننننرد ازیننننن نننننام تننننو بلننننندي 
 

  (53، 6)همان:  

 .است آن نديارجم و ارزش و خوشنامي، نام یافتن بلندي -

 : بردن فراتر معقول حد از را خود ادعاي و کردن سرکشي معنايبه آمدن باال -

 يچننو آمنند بننه جننا هننايهمننه کردننن
 

 پننناي آورد برتنننر مهننني گننناه ز 
 

 (56، 6)همان:  

 : آمدن( وجود به و شدن دیده) آمدن پدید معنيبه آمدن باال -
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 حکيم این جهان را چو دریا نهاد
 او ساخته برکشتي  چننننننو هفتاد

 منننوج ازو تنننند بننناد برانگيختنننه 

 برافراخننننننننننتههننننا همننننه بادبان
 

  (66، 6)همان:   

 : است شکارآ وضوحبه «بر» اضافة حرف در شدن دیده و آمدن پدید معناي -

 خواب به روانم روشن دید چنان
 

 آب ز برآمنند شنمعي رخشننده کنه 
 

  (59، 6)همان:  

 :  است مقام تنگرف اوج و قدرت ظهور -

 تسنلط ماینة و بندني سنالمت نشنان چنون، زیباست آمدن( باال) شدن بر راست و باالیي -
 :  است دد و دام بر آدمي

 بلند سرو چو شد بر راست سرش
 

 کاربننند خننرد و خننوب گفتننار بننه 
 

  (61، 6)همان:  

 :  است معنوي نيروهاي و خدا گيريجاي محلّ باال؛ فرمایدمي انسان آفرینش وصف در -

 آسنننمان سنننوي سنننر ننننامور کنننيِ
 

 

 بندگمان بنر خواسنت بد و برآورد 
 

 (86، 6)همان:  
 گنننروه مينننانِ از کردشنننان جننندا

 

 

 کنننوه کنننرد جایگنننه را پرسنننتنده 
 

  (58، 6)همان:  

 ترنزدینک و خندا بنودن بناال فنرکپيش بنا اینن و داد جاي کوه در را عابدان جمشيد
 داشنتن و کنوه در عزلنت و منردم از جندایي مچنينه، است ارتباط در کوه در او به بودن
 آیينني ارزش و سنچندي بنه دیگربنار نيز نکته این در»کزازي  قول به؛ پرستندگان بلند مقام
 در را هایشنانمهرابه نينز مهرینان. خوریمبنازمي، آسمان به جاي تریننزدیک چونان، کوه
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 پارسنا از ايکناینه «کوهبد» که است راه و رسم همين پایة بر. اندساختهمي هاکوه اشکفت
 .(511، 6: 6839، کزازي) «است شده پرهيزگار و

 استعارۀ جهتی پایین .3-2

 پنایين بينان بنا فردوسني، کنندمي منتقنل «باال» جهتي استعارۀ را آنچه مخالف معاني برخي
 .است رسانده، بودن

 : مر  و نژندي و تيرگي و پستي معنيبه بودن پایين -

 شنننده تابنننناریکننني آتشننني بر
 

 

 از بننرِ تيننره خننارميننان آب و بنناد  
 

  (65، 6)همان: 

 در منر  و نژنندي و تيرگني و پسنتي معني یادآور خار با بودن پایين صفت همراهي -
 بلنندي را سنياهي و تيرگني؛ اسنت تنر(متراکم) ترکثينف و ترسننگين عنصنر که است آن

 :  است دانسته همراه نداشتن

 یگننناهجا نبُننند بلنننندي را زمنننين
 

 

 سننياه و بننود تيننره مرکننزي یکنني 
 

  (69، 6)همان:  

 تسنلط تحنت و کنندنمي حرکنت گيناه چنون؛ بنودن تسنلط تحنت معنيبنه بودن پایين -
 : ندارد بلندي بختش و است پایين سرش که شودمي بيان، است جانوران

 درخننت گونننه چننند بننا رُسننت گيننا

 پدینند آمنند جنبنننده چننو پنس وزان
 

 

 بخنت ز رانشنانس اندرآمند زینر به 

 آورینند خننویش زیننر رُسننتني همننه
 

  (69، 6)همان:  

 : بودن آن پناه و حمایت تحت معنيبه بودن چيزي زیر -
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 بلننند نخننل زیننر شننود کننو کسنني
 
 

 گزنننند بنننازدارد زو سنننایه همنننان 
 

 (56، 6)همان: 
 نصننننر و فنننرّ پرسننننتندۀ گيتننني ز

 
 

 عصنننر شننناه سنننایة در شننناد زیَننند 
 

 (57، 6)همان:  

 : آرامش و ثبات دادن دست از و بداقبالي و غم نمادین معناي با آمدن پایين -

 کنانویلنننه تخنننت از آمننند فنننرود
 
 

 کَننان را ر  و منوي و سنر بر زنان 
 

 (88، 6)همان:  

 :  ساختن اعتباربي و کردن نابود معنيبه آوردن پایين -

 خننوار بسننچَرد و اننندرآورد پنناي بننه
 
 

 کننار برگشننته و چننرم او بننر دریننده 
 

 (85، 6)همان:  

 :  سکوت و تسليم معنيبه سر بودن پایين -

 نگننون فکنننده سننر موبنندان همننه
 
 

 چنون ننه گفنتن نيارسنت کس چرا 
 

  (58، 6)همان:  

 نناتواني عنين در نارضنایتي و سکوت و اجباري تسليم نشان سرها بودن پایين، بيت این در
 .است مخالفت در

 استعارۀ جهتی راست  .3-3

 و اسنت رفتنه کنار بنه «مسنتقيم» و «درسنت» معنيبه فقط شاهنامه از بخش این در «راست»
 . (66 و 63، 61، 6: 6833، فردوسي) نيست جهت
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 استعارۀ جهتی چپ .3-4

 : ندارد استعاري معناي و است رفته کاربه بار یک بخش این در نيز «چ »

 مينننل دو سنننچاهش برکشنننيده رده
 
 

 پينل ژننده هفتصند شچنچ دست به 
 

 (59، 6مان: )ه 

چ  در اینجا خالي از معاني منفي رایج است، امنا ممکنن اسنت بنا ایجناز قصنر و 
تر گویي این معنا را برساند که طرف راستش البد از سمت چچش نينز پرعظمنتکوتاه

نيز رایج است )نک: دهخدا، « دستيفرا »و « ثروت»معني مجازاً به« یسار»بوده است. 
اش )چ ( این معني استعاري مال داد اینجا هم لفظ فارسيشود احتو مي«( یسار»ذیل 

« فراوانني»ایم نمونة دیگري نندارد. را هم منتقل کند، اما در شاهنامه تا جایي که دیده
جا( و ممکن است در اینجا تداعي شود. امنروزه است )نک: همان« یسار»هم از معاني 

هنم « یمنين»البتنه «. اسنت مشت چچش پر از پنول»یعني « چچش پر است»گویيم هم مي
دسنت راسنت در »آمنده اسنت؛ زینرا « دستيار»و « کمک»، «توانایي»، «برکت»معني به

در بينت « چن »هرحال بنه«(. یمنين»)دهخدا، ذینل « ترین دستيار آدمي استبدن مهم
 و غيرمستقيمي نداشته باشد. تواند هيچ معناي استعاريمورد بحث مي

 استعارۀ جهتی درون .3-5

 اسنتعارۀ اینن. دارد توجهيقابنل اسنتعاري معناني شاهنامه آغاز در «شدن داخل» و «وندر»
 فنرک محيطنيسنخن،  انتزاعي موضوع که دارد ریشه شناختيهستي استعارۀ این در جهتي
 .بود بيرون آن از یا شد داخلش توانمي که است شده

 : کردن درر را آن معنيبه چيزي به یافتن راه -

 بگنذرد گنوهران زینن هرچه سخن
 

 

 خننننرد و جننننان راه بنننندو نيابنننند 
 

 (65، 6: 6833، فردوسي) 
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 اوي سننجدهمي را جان و را سخن
 
 

 اوي؟ گنجند کني سخته اندیشة در 
 

  جا(همان) 

 .شودنمي فهميده و شناخته کامل و نيست مندمکان و محدود خدا یعني

 راه معنناي دربردارندۀ نيز «ژرفي» و است کردن درر عميق معنيبه کردن نگاه «ژرف» -
   است؛ موضوع «درون» به یافتن

 راهجوینننننده و باشنننني پرسننننتنده
 
 

 نگناه کنردن فرمنانش بنه ژرفني به 
 

  جا(همان) 

 : ربط و شمول معنيبه درون -

 خننرد وصننف خردمننند اي کنننون
 
 

 اننندرخورَد گفننتن جایگنناه بنندین 
 

 (68، 6)همان:  

 :  موقعيت درون معنيبه درون -

 دلگشنناي خننرد و هنمنناير خننرد
 
 

 سنراي دو هنر بنه گيرد دست خرد 
 

 جا(همان) 

 : بودن گرفتار و تسلط تحت معنيبه بودن درون -

 بينان مننابع در و انندهم مقابنل بينرون و درون و هم متقابل استعاري هايجفت پایين و باال
 تحنت و داشنتن تسنلط) یکندیگر متضناد معنناي دو «درون» و «باال» است ممکن که نشده
 . برسانند را بودن( تسلط

 دلگشنناي خننرد و رهنمنناي خننرد
 

 

 سنراي دو هنر بنه گيرد دست خرد 
 

  (69، 6: 6833، فردوسي) 
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 و بنند «در». اسنت بنودن منوقعيتي درون از ننوعي نيز بودن گرفتاري «در» و تسلط تحت -
 :  است آن دیگر هاينمونه هم بودن رنج

 ارجمننند سننراي دو هننر بننه ازوینني
 
 

 بنننند بنننه دارد پننناي خردسنننتهگس 
 

 جا(همان) 
 رواسنت را تننت آري انندر رنج به

 
 

 گه خود رنج بردن به داننش سزاسنت 
 

  (61، 6)همان:  

 .باشد آمده وجود به بودن «بند در» قياس به بودن «رنج در» رسدمي نظر به -

 رهنا بند هنر ز ینابي که خواهي چو
 
 

 بننننال دام بننننه اننننندرنياري سننننر 
 

 (67 ،6)همان:  
 نشننان مننرده نننه بينننم زنننده زو نننه

 

 

 کشنننانمردم نهنگنننان دسنننت بنننه 
 

 (55، 6)همان: 

 :  کثرت عين در وحدت و آميختگي معنيبه بودن درون -

 سنناخته دگننر اننندر یننک گهرهننا
 

 

 برافراختنننه گنننردن گوننننه هنننر ز 
 

 (69، 6: 6833، فردوسي) 
 شند بسنته دگنر انندر ینک هافلک

 

 

 دشنن پيوسننته کننار چننون بجنبينند 
 

 جا(همان) 

 :  داشتن منشأ آن در معنيبه بودن چيزي ]درون[ از -

 تيزگنننرد گنبننند بننندین کنننن نگنننه

 شننننمار هننننم ازو فزوننننني دان ازو

 دلفنننننروز گنننننوهر انننننندرو روان
 

 

 ...درد اسنت زوياسنت و  ازويکه درمنان  

 ...آشننکار او نزدیننک نيننک و بنند

 روز سنننتگرفته روشننننایي کنننزو
 

 (67، 6)همان:  
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 : بودن محفوظ معنيبه بودن درون -

 کدخنداي جهنان بنر شند کيومرث
 

 

 ساخت جاي  به کوه اندروننخستين  

 (53، 6)همان:  

 :  یافتن تسلط و شدن عارک معنيبه شدن درون -

 به یزدان هر آن کس که شند ناسنچاس
 
 

 هنراس سنو هنر ز اندرآیند دلش به 
 

 (58، 6)همان:  

 استعارۀ جهتی بیرون .3-6

 و بنار دو تنهنا بيرون جهتي استعارۀ، بود رفته کاربه بسيار که درون جهتي استعارۀ برخالف
 ؛شودمي دیده متفاوت معناي دو در البته

 : بودن مستثنا معنيبه شدن بيرون -

 زدن خواهنند مننوج کننو بدانسننت
 

 

 شندن نخواهند بيرون غرق از کس 
 

  (66، 6)همان:  

 معنني بنه بنودن درون متقابنل مفهنوم انندتومي و هسنت هم یافتن نجات اینجا بودن بيرون
 .باشد بودن تسلط تحت و بودن گرفتار

 : کردن پناهبي معنيبه آوردن بيرون -

 دو پننننناکيزه از خاننننننة جمّشنننننيد 
 

 

 بننرون آوریدننند لننرزان چننو بينند 
 

  (96، 6)همان:  

 را کننردن پننناهبي ضننمني معننناي خانننه از جمشننيد بنناکرۀ و پنناکيزه دختننران آوردن بيننرون
 .کندمي تداعي خوبيبه
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 استعارۀ جهتی نزدیک  .3-7

 : بودن گروه یک در و معنوي نزدیکي معنيبه بودن نزدیک -

 سننراي دیگننر بننه داري چشننم اگننر
 
 

 جنناي گيننر علنني و نبنني نننزد بننه 
 

 (58، 6)همان:  

 : بردن فایده و بودن آن پناه در معنيبه بودن چيزي کنار در و بودن نزدیک -

 سنننناختن ايپایننننه مگننننر تننننوانم
 
 

 فکنسنننننایه سنننننروِ آن برِشنننننا ِ 
 

 (56، 6)همان:  

 : خدمت و تسليم و اطاعت به گرایيدن معنيبه شدن نزدیک -

 پننيش بننه آمدننندش نمنناز رسننم بننه
 

 

 خننننویش آیننننين برگرفتننننند وزو 
 

 (56، 6)همان:  

 :  تجاوز و کردن حمله معنيبه شدن نزدیک -

 جسننت راه او نزدینک و کنرد سنچه
 

 

 جسنت شاهکي دیهيم و تخت همي 
 

  (56، 6)همان:  

 مقابنل که بود آمده هم اطاعت به گرایيدن معنيبه شدن نزدیک همين که است جالب
، ینافتن تسنلط و شندن عنارک معنيبنه شندن درون بنا توانندمي. همچننين است معني این

 .شود مقایسه

 :  ذهنش در داشتن مقام معنيبه بودن جایگاهي در کسي نزد -

 جهننان اننندر چننه بِننه سننخن نيکننو ز
 

 

 مهننان؟ فننرّ  سنننجسخن نننزد بننه 
 

 (58، 6)همان:  
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 بننود خننوار او پننيش جهننان سراسننر
 
 

 بننننود وفننننادار و بننننود جننننوانمرد 
 

  (55، 6)همان:  

 : دیدگاه و نظر در و نزد در یعني «پيش» -

 داشنت پنور یکني سيامک خجسته
 درننننپ ارننننادگنننی انننني زدنننن هنب

 

 

 ...داشننت دسننتور جنناه يننان نننزد کننه 

 رنننننب بننه را او رنننننم پروریننده اننننني
 

  (86، 6)همان:  

 اهمينت و بنودن عزینز و معننوي نزدیکني کننندۀتداعي نيز پروردن خود نزدیک و «بر به»
 .است دادن

 استعارۀ جهتی دور .3-8

 : بودن آشکار بسيار معنيبه بودن پيدا دور از -

 دنننندیننب دریننا دور کننز خردمننند
 زدن خواهنند مننوج کننو بدانسننت

 

 

 دننننناپدی بنن و دانننپي هننن رانهنننک 

 شندن نخواهند بيرون غرق از کس
 

  (66، 6)همان:  

 نينز دور از حقيقنت این دهدمي نشان بلکه، است نشده اضافه وزن کردن پر براي «دور از»
 کلينت تنوانمي بهتنر دور از که دارد ریشه نيز فيزیکي تجربة این در اینکه ضمن. پيداست
 .گرفت نظر زیر را وسيع ايناحيه

 :  دسترسي و تسلط نداشتن معنيبه بودن دور -

 دینو دسنت کننم کوتنه جاي هر ز
 

 خدیو را جهان خواهم بود من که 

  (81، 6)همان:  
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 جنایي از کسني پناي یا دست کردن کوتاه اما، است نرفته سخن کردن دور از مستقيماً
 در کنه دانيممني و اوسنت نزدیکني امکنان بنردن بنين از و آنجنا از او کنردن دور معنيبه

 .ستا تسلط و دسترسي امکان معناي نزدیکي

 استعارۀ جهتی مرکز و پیرامون  .3-9

 : است اهميت نشان گرفتن قرار مرکز در -

 آب آمند فنرود، آتش شد بر همي
 

 آفتننناب زمننين گننردِ گشننتهمي 
 

  (69، 6)همان:  

 و سنيارات همنة نماینندۀ عنوانبنه خورشنيد اینجنا در و انددانسنتهيم عنالم مرکنز را زمين
 ماننند کنه -اندگشنتهمي زمنين گرد همه بطلميوسي نجوم در چون- شودمي ذکر ستارگان

 .کندمي گردش زمين پيرامون خدمتکاري

 شب آمد، برافروخت آتش چنو کنوه
 

 گننروه بننا او گننرد در شنناه همننان 
 

  (85، 6)همان:  

 همنين در. اسنت مرکز در مقدس آتش و هستند آتش پيرامون در شکرشل و هوشنو
 .  شودمي آغاز هوشنو با آتش تقدیس و سده جشن که بينيممي ابيات

 استعارۀ جهتی پیش و پس  .3-11

)جلنو( « پيش»هاي مورد بررسي کاربردي نداشت، اما در بيت« پشت»و « پس»استعارۀ جهتي 
بينيم. این اسنتعاره در اینن تجربنة ملمنوس ریشنه دارد ي ميرا در معني استعاري مشهور رهبر

 کرده است؛که در دنياي واقعي نيز رهبر ایل و کاروان در پيشاپيش آن حرکت مي

 : بودن پيروي مورد و راهبر معنيبه بودن پيش در -
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 پننيش ز ننندارد را خننرد کننو کسنني
 

 رینش خویش کردۀ از گردد دلش 
 

  (65، 6)همان:  

 : است کردن پيروي و دادن قرار پيشوا معنيبه نداشت پيش -

 روپنننيش همننني بایننند بنننود را تنننو
 

 نننو سنناالر تننو امرفتننني مننن کننه 
 

 (86، 6)همان:   
 روپنننيش دیوشنننان سنننيه دمننننده

 

 غنننو برکشنننيدند بآسنننمان همننني 
 

 (87، 6)همان:  

 گیرینتیجه

 بنا و دارنند کناربرد بنانز در شنودمي دینده سنتي بالغت در آنچه از فراتر بسيار هااستعاره
 ترعمينق بسيار درکي به توانمي زباني تعبيرات نمادین و غيرمستقيم معاني وها آن به توجه
 تعبيراتني بنا کتناب اینن آغازین ابيات ویژهبه و شاهنامه، ميان این در. یافت دست متون از
 شنناختي هايرهاسنتعا از سرشار، است شده تردقيق و ترعميق و یافته صيقل سال صدها که
 نخسنت بينت 988 جهتني هاياستعاره، حاضر نوشتة در. است جهتي هاياستعاره ازجمله و

 بسيار کهشد  استخراج ايوگسترده متنوع معاني و شد بنديطبقه و بررسي دقت به شاهنامه
 .  است توجهقابل

 و سرکشني، ديارجمن، داشتن تسلط، معنوي مقام برتري معنيبه بارها باال جهتي استعارۀ* 
 و آمندن پدیند معنيبه آمدن باال و بود رفته کاربه معنوي نيروهاي و خدا گيريجاي محلّ
 . شد مالحظه نيز دد و دام بر آدمي تسلط و بدني سالمت معناي در رفتن باال راست

، بنودن تسنلط تحنت، خنار( در) منر  و تيرگني و پستي نشانگر پایين جهتي استعارۀ* 
 و تسنليم و، ثبنات و آرامنش دادن دسنت از و بنداقبالي و غنم، بنودن هپنا و حمایت تحت
 . کندمي بيان را ساختن اعتباربي و کردن نابود همان آوردن پایين و است سکوت
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 دربنارۀ البتنه) باشند داشنته اسنتعاري معناني بخش این در چ  و راست رسدنمي نظر به* 
ل، بينت یک در چ  محتمل استعاري معاني  معنناي بنه نينز مقدمنه در و دشن بحنث مفصنّ

 . شد( اشاره کاووس با رستم داستان در چ  و راست استعاري

، ربنط و شنمول رابطنة، آن کنردن درر معنيبنه بنودن چينزي درون در جهتي استعارۀ* 
، کثنرت عنين در وحندت و آميختگني، گرفتاري، بودن تسلط تحت، بودن موقعيتي درون

 نينز بنودن چيزي درونِ از. است یافتن تسلط و شدن عارک نيز شدن درون، بودن محفوظ
 .کندمي بيان را پناهيبي و بودن مستثنا نيز بيرون. دهدمي نشان را داشتن منشأ آن در

 و بنودن پنناه در و بنودن گروه یک در و معنوي نزدیکي نمایندۀ نزدیک جهتي استعارۀ* 
، آن متقابنل معنني نيز و تسليم و اطاعت به گرویدن معنيبه شدن نزدیک. است بردن سود
 داشنتن مقنامي معناي در نيز بودن جایگاهي در کسي نزداست.  تجاوز و کردن حمله یعني
 پيندا دور از و اسنت تسنلط و دسترسي نداشتن معنيبه بودن دور. رودمي کاربه او ذهن در

 .بودن آشکار بسيار معنيبه بودن

 خندمت و نزدیکني همنان بنودن ينزيچ پيرامون در و است اهميت نشان بودن مرکز در* 
 .رساندمي را آن به کردن

 پينروي معنيبنه رويپنس امنا، اسنت بنودن پينروي مورد و راهبري نشانة بودن پيش در* 
 .است نرفته کاربه بخش این در کردن

هاي فيزیکي و بدني انسان در جهان و تجربيات عينني بشنر آشکارا مشاهده شد که موقعيت
هاي عينني و نينز هاي جهتي است و تالش شد ربط هر اسنتعاره بنا تجربنهارهجانمایة اصلي استع

ویژه بناال و پنایين( هناي اسنتعاري )بنههاي معناني جفتمعتقدات ایرانيان باستان بيان شود. تقابل
تواننند دو معنناي متضناد یکندیگر )تسنلط داشنتن و مي« درون»و « باال»توجه بود، اما اینکه قابل

بار در اینن بررسني مالحظنه شند. اینکنه را برسانند از نکاتي بود که نخسنتين تحت تسلط بودن(
هناي دیگنر معني گرایيدن به اطاعت و تسليم و در برخي بافتها بهنزدیک شدن در برخي بافت

 بود. حمله کردن و تجاوز است بارزترین نمونة اهميت بافت در معنا یافتن استعاره
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