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Metaphor is one of the devices and elements which has been used for conveying and
objectifying the great human concepts in Ferdowsi’s Shahnameh as an excellent, mythical,
and heroic work. Accordingly, the structural nature of the stories of Ferdowsi’s
Shahnameh has been represented as a metaphorical narrative. There are various characters
in Shahnameh and each of them illustrates a symbol of different characteristics of human
beings. Among the effective characters in Shahnameh, “Siyavash” as a “wise” person
faces events that can be a metaphor or symbol of human life concepts. The aim of the
present study is to investigate the different types of conceptual metaphors, i.e. 1)
Orientational metaphor; 2) Ontological metaphor, including (2-1) Substance metaphor; (22) Container metaphor; (2-3) Personification metaphor; and 3) Structural metaphor,
following Lakoff and Johnson’s (1980) model in “Siyavash story” of Ferdowsi’s
Shahnameh. The results showed that ontological metaphor, particularly substance type has
been significantly applied more than other metaphors in “Siyavash story” (p<0.05). On the
contrary, the orientational metaphor has been used less than other ones.

Accepted: 28/Sep/2020

Abstract

دوره  ،62شماره  ،26تابستان 337-313 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.47252.2835

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بازنمایي استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة
فردوسي :براساس رویکرد شناختي


سید فرید خلیفهلو

زاهدان ،ایران
دکتری زبانشناسی ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
استعاره یکي از ابزارها و عناصري است که در شاهنامة فردوسي بهعنوان ا ري فاخر ،اسطورهاي و حماسي

تاریخ دریافت8931/41/42 :

ستاره مجاهدی رضائیان

استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،

براي انتاال و عينيسازي مفاهيم واالي انساني مورد استفاده قرار گرفته است .بر همين اساس ،ماهيت ساختاري
گوناگوني حضور دارند که هر کدام نمادي از خصایص مختلب نوع بشر را به تصویر ميکشند .در ميان
شخصيتهاي تأ يرگرار در شاهنامة فردوسي« ،سياو » بهعنوان فردي «خردمند» با رویدادهایي مواجه
ميشود که ميتواند استعاره و نمادي از مفاهيم زندگي انسان باشد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر
بررسي بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي؛ یعني  -6استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل:
الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري براساس الگوي ليکاف

استعارهها مورد استفاده قرار گرفته است؛ درحاليکه استعارۀ جهتي کمترین کاربرد را در این داستان به خود
اختصاص داده است.

کلیدواژهها :زبانشسناسی شناختی ،استعارههای مفهومی ،استعارۀ جهتی ،استعارۀ هستیشناختی،

 نویسنده مسئولkhalifehloo@lihu.usb.ac.ir :

eISSN: 4206-6816

استعارۀ ساختاری ،شاهنامۀ فردوسی.

ISSN: 4428-0891

و جانسون ( )6638در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي است .نتایج بررسي دادهها نشان داد استعارۀ
هستيشناختي و -بهطور خاص -نوع مادي در «داستان سياو » بهطور معناداري ( )p >8/89بيشتر از دیگر

تاریخ پذیرش8933/40/40 :

داستانهاي شاهنامة فردوسي به صورت روایتي استعاري بازنمایي شده است .در شاهنامه ،شخصيتهاي
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مقدمه
یکي از علومي که به مباحث مربوط به رهن ميپردازد ،علوم شناختي است که در دهههاي
اخير جایگاه تأ يرگرار و ویژهاي را در حوزههاي مختلب کسب کرده است .شناخت همة
جنبههاي خودآگاه و ناخودآگاه عملکرد رهن و همچنين فرآیندهاي رهني را دربر ميگيرد
که بر درک ،تصميمگيري و حل مسأله تأ ير دارند (ایوانز.)2887 ،6
مسائل مربوط به رهن و زبان نيز همواره مورد توجه و پرسش بسياري از فيلسوفان و
زبانشناسان بوده است .در تحليل زبان ،رویکرد زبانشناسي شناختي بر این عايده تأکيد دارد
که زبان ابزاري براي سازماندهي ،پرداز و انتاال اطالعات است .در اواخر دهه هفتاد و
اوایل دهه هشتاد در آ ار اندیشمنداني همچون ليکاف ،)6637 ،6638( 2النگاکر،6637( 8
 ،)6666و تالمي )2888( 5زبانشناسي شناختي مطرو شد .براساس این رویکرد ،تحليل
پایههاي مفهومي و تجربي ماولههاي زباني بهعنوان انعکاسهایي از سازماندهي ،اصول
طباهبندي ،سازوکارهاي پرداز و تأ يرهاي تجربي و محيطي مورد مطالعه قرار ميگيرند
گيرارتز و کيکنز .)2887( ،9بهطورکلي ،در زبانشناسي شناختي نيز همچون زبانشناسي
صورتگرا و زبانشناسي ناشگرا ما با یک نظریه واحد مواجه نيستيم ،بلکه با تنوعي از
رویکردهایي که در بنيان وجوه اشتراک دارند روبهرو هستيم (دبيرمادم.)6838 ،
در این ميان ،با مطرو شدن آراي فيلسوفان و زبانشناسان شناختي بيشترین پژوهشهاي
انجام شده در رابطه با دستورشناختي و معناشناسي شناختي صورت گرفته است .اگر بپریریم
که هر نماد زبان به چيزي در جهان خارج داللت دارد ،چنين نگرشي صرفاً به معاني صریح
واژهها محدود ميشود؛ درحاليکه معناشناسي باید از مباني برخوردار باشد که بتواند معاني
صریح ،ضمني ،مجازي ،استعاري و حتي بافتي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد؛ یعني معنا
به آن گونهاي مطالعه شود که انسان در زندگي بهکار ميبرد و درک ميکند (صفوي،
 .)6837در معناشناسي شناختي ،معنا مبتني بر ساختهاي مفهومي قراردادي شده است .به
این ترتيب ،ساختهاي معنایي همچون سایر حوزههاي شناختي ماوالت رهنياي را بازنمایي
ميکنند که انسانها از طریق تجربياتشان به آنها شکل دادهاند (صفوي.)6837 ،
1. Evans, V.
2. Lakoff, G.
3. Langacker, R.
4. Talmy, L.
5. Geeraerts, D. & Cuyckens, H.
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 .1بیان مسأله
امروزه ،دانشمندان و پژوهشگران حوزههاي مرتبط با رویکرد شناختي ،همچون زبانشناسان
شناختي به بررسي استعاره 6در پژوهشهاي خود توجه ویژهاي دارند .کوچش )2868( 2دليل
این امر را اینگونه عنوان ميکند که استعاره ،ناش مهمي در تفکر ،درک و استدالل انسان
ایفا ميکند .همچنين فراتر از این در شکلگيري و ایجاد واقعيت اجتماعي ،فرهنگي و
روانشناختي ما تأ ير بسزایي دارد .بنابراین ،به اعتااد او ،ادراک استعاره به این معناست که
براي درک و آگاهي نسبت به بخش ضروري و حياتي اینکه چه کسي هستيم و در چه نوع
دنيایي زندگي ميکنيم ،تالشي بهوقوع بپيوندد .عالوه بر این ،استعاره ،عنصري بنيادین در
ماولهبندي ما از جهان خارج و فرآیندهاي اندیشيدن ماست؛ بنابراین ،ميتواند ابزار مناسبي
براي تشخيص چگونگي اندیشيدن و رفتارهاي زبان باشد؛ زیرا پدیدهاي الینفک از زبان
روزمره است (ایوانز2887 ،؛ صفوي 6837 ،و  6861و راسخمهند.)6867 ،
در واقع ،موجودیت استعاره تابعي از زمان ،زبان و جامعه است و از آنجا که این پدیدهها
جنبة ایستا و ماندگار ندارند ،استعاره نيز در برهههاي متفاوت زباني در جوامع گوناگون و
زبانهاي مختلب متفاوت است .استعاره ميتواند به گستر زبان تا مرز بينهایت منجر شود
و براي اهداف مختلفي همچون تزیين ،ایجاز ،ابراز عواطب ،بزرگنمایي ،کوچکنمایي و
پرهيز از واژههاي نامناسب مورد استفاده قرار گيرد (نرسيسياس .)6837 ،8بنابراین ،استعاره
ناش مهمي در شناخت و درک پدیدهها و امور دارد و در حايات یک مدل فرهنگي در
رهن ایجاد ميکند که زنجيره رفتاري طبق آن برنامهریزي ميشود (هاشمي.)6836 ،
براساس شواهد و مستندات موجود ،سنت مطالعة استعاره در ميان غربيان به قرن چهارم
پيش از ميالد برميگردد .ارسطو در کتاب فن شعر ،استعاره را «انتاال یک نام براي اطال ق
به چيزي «غير»» و «شگردي براي هنرآفریني» معرفي ميکند .براي مثال ،ارسطو نمونه «شب
زندگي» را بهعنوان استعارهاي از «دوران پيري» در قياس با همانندي نسبت «شب» به «روز» و
«پيري» به «جواني» در نظر گرفته است (صفوي 6837 ،و  .)6861در قرن نخست ميالدي،
کویين تيليان 5استعاره را تشبيهي کوتاه شده معرفي کرد و براي نخستين بار این نکته را مورد
1. metaphor
2. Kovecses, Z.
3. Nercissian, E.
4. Quintilian, M. F.
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توجه قرار داد که بهطور اساسي آنچه انسان بر زبان ميآورد ،نوعي تصویرسازي است
(صفوي .)6861 ،در همين راستا ،ویکو 6بر این باور بود که تاریباً همة واژههاي زبانها بر
استعاره شکل گرفتهاند و استعاره قسمت اعظم زبانهاي بشري را به خود اختصاص ميدهد.
عالوه بر این ،تسارو 2نيز استعاره را کاربردي طبيعي و بدیهي براي زبان در نظر ميگرفت
(صفوي .)6861 ،بنابراین ،استعاره یکي از رو ها و احتماالً مهمترین رو «گستر دادن»
زبان است (هاوکا.)6838 ،8
ليکاف و جانسون ،)6638( 5که به ترتيب زبانشناس و فيلسوف بودند ،دیدگاههاي خود
را در کتاب «استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم »9منتشر کردند .آنها با اتخار
رویکردي شناختي به مطالعة استعاره «نظریة معاصر استعاره» را برخالف دیدگاههاي سنتي
مطرو کردند .دیدگاه سنتي استعاره براساس چهار اصل شکل گرفته بود -6 :ماهيت استعاره
در سطح واژه است -2 ،استعاره براساس شباهت شکل ميگيرد -8 ،همة مفاهيم حاياي
هستند ،اما استعاره به وجه غيرحايق زبان مرتبط است و  -5استعاره تفکري خودآگاه است
که ارتباطي با رهن ندارد (ليکاف و جانسون .)6638 ،در ماابل ،نظریة استعارۀ مفهومي بر
مبناي این اصول پایهریزي شد -6 :استعاره در سطح مفاهيم در نظر گرفته ميشود -2 ،استعاره
بر مبناي ارتباط قلمروهاي متااطع 1در تجربه انسان از شباهتهاي موجود ميان حوزههاي
مختلب شکل ميگيرد -8 ،بخش اعظم نظام مفهومي ما شامل مفاهيمي مانند زمان ،رویدادها،
اخال ق و ...استعاري است و  -5نظام مفهومي استعارهها اختياري و قرادادي 7نيست ،بلکه از
تجربههاي مشترک انسان با دیگر پدیدهها و در ارتباط با جسم خود انسان شکل ميگيرد
(ليکاف و جانسون .)6638 ،بدین ترتيب ،بررسي استعاره بهعنوان پدیدهاي منحصراً زباني در
دیدگاههاي سنتي به پدیدهاي رهني و زباني تغيير یافت.

1. Vico, G.
2. Tesauro, K.
3. Hawkes, T.
4. Lakoff, G. & Johnson, M.
5. Metaphors we live by
6. cross-domain
7. arbitrary
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در این راستا ،زبانشناسان شناختي استعاره را بهعنوان یکي از مشخصههاي اصلي زبان
بشر معرفي ميکنند (ایوانز و گرین 2881 ،6و لي .)2886 ،2استعاره پدیدهاي است که در آن
یک حوزۀ مفهومي 8بهطور نظاممندي برحسب حوزۀ مفهومي دیگر ساخته ميشود و مشخصة
اصلي آن را ميتوان گستر معنا 5یا فرافکني مفهومي 9رکر کرد (ایوانز و گرین 2881 ،و
لي .)2886 ،در واقع ،این دیدگاه در زبانشناسي شناختي مطرو ميشود که استعاره پدیدهاي
مفهومي است و صرفاً پدیدهاي زباني محسوب نميشود (کرافت و کروس .)2885 ،1عالوه
بر این ،پيشگامان اصلي رویکرد استعارۀ مفهومي ،ليکاف و جانسون ( )6666 ،6638بر این
باورند که بسياري از شيوههایي که انسان براساس آنها تفکر و عمل ميکند بهطور اساسي
ماهيتي استعاري دارند .آنها این نوع استعاره را که اساس و پایة آن در زبان روزمره و متعارف
شکل ميگيرد و بهطور اساسي مبناي آن درک امور انتزاعي بر پایة امور عيني و مفهومسازي
مفاهيم رهني است« ،استعارۀ مفهومي» ناميدند .براي مثال ،مؤسسههایي همچون دانشگاهها و
یا شرکتهاي تجاري را برحسب سلسلهمراتب مفهومسازي ميکنيم .نمودارهاي این
مؤسسهها فرد داراي باالترین رتبه را در رأس و یا باال قرار ميدهند ،در حالي که فرد داراي
پایينترین رتبه در پایين و انتهاي سلسله مراتب قرار ميگيرد .بهعبارت دیگر ،سلسله مراتبها
بهطور غيرزباني و برحسب استعارۀ مفهومي «کنترل /قدرت باالست »7مفهومسازي و بازنمایي
ميشوند (ایوانز و گرین.)2881 ،
افزون بر این ،استعارۀ مفهومي از ویژگي یکسویگي برخوردار است؛ به این معنا که
استعاره حاصل نگاشت از حوزۀ مبدأ به سمت حوزۀ ماصد است ،نه برعکا .بهعنوان مثال،
در حاليکه ميتوانيم عشق را براساس سفر سازماندهي کنيم ،نميتوانيم سفر را براساس
عشق با استعاره بازنمایي کنيم .وجود مبدأ و ماصد در واقع تأیيدي بر یکسویگي استعارۀ
مفهومي است (راسخمهند.)6867 ،

1. Green, M.
2. Lee, D.
3. conceptual domain
4. meaning extension
5. conceptual projection
6. Croft, W. & Cruse, D.A.
7. CONTROL/POWER IS UP
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ليکاف و جانسون ( )6638در کتاب «استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم» انواع
استعاره را اینگونه معرفي کردهاند -6 :استعارههاي جهتي -2 ،6استعارههاي هستيشناختي،2
شامل :الب -استعارههاي هستاري و مادي ،8ب -ظرف 5و ج -تشخيص 9و  -8استعارههاي
ساختاري.1

 .1-1استعارههای جهتي
استعارههایي که بر مبناي جهتگيريهاي فضایي همچون باال ،پایين ،عاب ،جلو و...مفاهيم
را سازماندهي ميکنند ،استعارههاي جهتي گفته ميشوند .از آنجایي که بدن انسان فضایي
است و عملکرد جسم انسان با کارکرد محيط بيرون مرتبط است ،استعارههاي جهتي مفاهيم
مرتبط را براساس جهتگيري فضایي بازنمایي ميکنند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان
مثال« :قيمت مرغ باال رفت» (صفوي .)6861 ،در این مثال ،استعارۀ جهتي از عامل نگاشت
خاصي به شکل «بيشتر باال است» در نظر گرفته ميشود.

 .6-1استعارههای هستيشناختي
بيشتر تجربة انسان از محيط پيرامون خود براساس اشياء ،اجسام و مواد شکل ميگيرد.
استعارههاي هستيشناختي شيوهاي از درک مفاهيم انتزاعي و نامحسوس مانند احساسات،
فعاليتها و حتي عااید به صورت هستار هستند (ليکاف و جانسون .)6638 ،استعارههاي
هستيشناختي ميتوانند به یکي از انواع زیر بازنمایي شوند:

 .1-6-1استعارههای هستاری و مادی
استعارههایي که براساس تجربه انسان از اشياء مادي و فيزیکي نشأت ميگيرند ،استعارههاي
هستاري و مادي هستند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :از خجالت عر ق کرده
بود» (صفوي .)6861 ،در این مثال« ،خجالت» هستاري فيزیکي گرما در نظر گرفته شده است.

1. orientational
2. ontological
3. entity and substance
4. container
5. personification
6. structural
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 .6-6-1استعارههای ظرف
استعارههاي ظرف براي پدیدهها و مفاهيمي که فاقد حجم هستند ،حجم ،درون و بيرون
درنظر ميگيرند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :با این حرفها توي دلم را خالي
نکن» (صفوي .)6861 ،در این مثال« ،دل» ظرفي در نظر گرفته شده است که حجم دارد و
ميتوان درون آن را خالي کرد.

 .3-6-1استعارههای تشخیص
استعارههاي تشخيص ،شيء فيزیکي را به مثابه شخص در نظر ميگيرند و بازنمایي ميکنند.
این استعاره این امکان را فراهم ميکند تا گسترۀ وسيعي از تجربههاي مربوط به هستارهاي
غيرانساني برحسب انگيزهها ،خصوصيتها و فعاليتهاي انسان درک شوند (ليکاف و
جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« ،زندگي مرا فریب داد» (ليکاف و جانسون .)6638 ،در این
مثال ،زندگي به مثابه شخصي در نظر گرفته شده است که ميتواند عمل فریب دادن را
همچون انسان انجام دهد.

 .3-1استعارههای ساختاری
هنگامي که مفهومي بهطور استعاري برحسب مفهومي دیگر ساختاربندي ميشود با استعارۀ
ساختاري مواجه هستيم (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :وقت طالست»
(آقاابراهيمي .)6867 ،در این مثال ،ارزشمندي «وقت» در مفهوم «طال» ساختاربندي شده است.
همانگونه که ميتوان مشاهده کرد ،استعاره در مکالمههاي روزمره و نيز در ادبيات
کاربرد گستردهاي دارند که ميتواند صرفاً آرایشي باشد و از رهگرر آن ،اندیشهاي تصویر
شود و یا کارکردي سازمند یا ساختاري داشته باشد که در آن آميزهاي از احساس و اندیشه
با چنان ظرافت و نکتهسنجي تصویر ميشود که جز آن به هيچ شيوهاي توصيب نميشود
(رضایي .)6832 ،بدین ترتيب ،بهکارگيري و بازنمایي گستردۀ استعاره در جنبههاي گوناگون
زندگي بشر همچون زبان و تفکر ناش ویژهاي را ایفا ميکند که بخشي از آن در آ ار ادبي
فاخر نمود ميیابد.
در زبان فارسي ،شاهنامة فردوسي ا ري اسطورهاي ،باستاني و حماسي است که از نظر
فرهنگ و زبان شاهکاري ارزشمند محسوب ميشود که از جنبههاي مختلفي مورد توجه
پژوهشگران قرار دارد .به اعتااد رضوانيان و همکاران ( )6869روایت شاهنامة فردوسي استعاري
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است؛ به طوري که اسطورهها و داستانهاي کهن ایراني در قالب متن ادبي با بهکارگيري
استعارهها و بيان ادبي پيکربندي شدهاند تا چنين متن سترگي پدید آید .فردوسي با توصيب
رواني ژرف شخصيتهاي مثبت و منفي و ميانه ،الگویي از بسياري شخصيتهاي نوع بشر را
در طول زمان به تصویر کشيده که با روانشناسي نوین مطابات دارد (بازگير.)6863 ،
در ميان شخصيتهاي شاهنامة فردوسي« ،سياو » بهعنوان شخصيتي بازنمایي ميشود
که نمادي از خداي نباتي است که ميميرد و همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار،
 .)6878بههمچنين «گرر سياو از آتش» یکي از کنشهاي انساني شاهنامه محسوب ميشود
که بر پایه روایت فردوسي و اسطوره پيچيده «سياو » ماهيتي چند معنایي و استعاري دارد
(رضوانيان و همکاران.)6869 ،
براساس آنچه عنوان شد با توجه به اهميت بهکارگيري و بازنمایي انواع استعارههاي
مفهومي به منظور انتاال مفاهيم مختلب مرتبط با زندگي بشر در شاهنامة فردوسي و همچنين
ویژگيهاي خاص شخصيت «سياو » در این ا ر حماسي و اسطورهاي ،پژوهش حاضر
درصدد است به بررسي بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي در «داستان سياو » شاهنامة
فردوسي بپردازد .بر این اساس ،فرضية صفر پژوهش حاضر به این صورت است که «تفاوت
معناداري در فراواني بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي شامل استعاره ساختي ،استعارۀ
جهتي ،استعاره هستيشناختي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود ندارد».

 .6پیشینة پژوهش
در گسترۀ وسيعي از پژوهشهاي انجام شده توسط محااين در زبان فارسي ،استعاره براساس
دیدگاه سنتي و معاصر در زبان ادبي و همچنين گفتار روزمره ،مورد بررسي قرار گرفته است.
از آن جمله ميتوان به پژوهشهایي در اشعار شاعران بزرگ همچون «نگاهي نو به استعاره
(تحليل استعاره در شعر قيصر امينپور)» (راکعي« ،)6833 ،کاربرد استعارۀ مفهومي در قصاید
ناصر خسرو» (باراني و همکاران« ،)6869 ،بررسي استعارههاي جهتي در غزليات شما»
(پورالخاص و آلياني« ،)6867 ،استعاره شناختي عشق در مثنوي موالنا» (اسپرهم و تصدیاي،
 )6867و «بررسي مفهومسازيهاي «چشم» در غزليات حافظ از دیدگاه شناختي (صبوري و
ربيحنيا عمران )6867 ،اشاره کرد.
پژوهشهایي نيز براساس پيکرههایي از دادههاي زبان فارسي معاصر را ميتوان نام برد؛
از جمله «بررسي استعاره در ادبيات کودک و نوجوان در چارچوب زبانشناسي شناختي»
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(شریفي و حامدي شيروان« ،)6836 ،نگاهي تازه به چگونگي درک استعاره در زبان فارسي»
(گندمکار« ،)6866 ،تحليل استعارههاي مفهومي در یک طباهبندي جدید با تکيه بر
نمونههایي از زبان فارسي و اسپانيایي» (افراشي و حسامي )6862 ،و «کاربست رویکرد پيکرۀ
بنياد تحليل الگوي استعاري در زبان فارسي :مطالعة حوزۀ ماصد خشم» (مولودي و همکاران،
 )6865و «استعارههاي مفهومي در زبان فارسي؛ تحليلي شناختي و پيکرهمدار» (افراشي و
همکاران.)6865 ،
بسياري از پژوهشها به بررسي استعاره در قرآن کریم اختصاص یافتهاند که از جملة
آنها ميتوان به «استعارههاي جهتي قرآن با رویکرد شناختي» (کرد زعفرانلو کامبوزیا و
حاجيان« ،)6836 ،استعارههاي جهتي در قرآن با رویکرد شناختي» (یگانه و افراشي،)6869 ،
«استعارۀ مفهومي رحمت الهي در قرآن کریم» (حسيني و قائمينيا ،)6861 ،اسماء و صفات
الهي در قرآن کریم در پرتو استعارۀ مفهومي» (شعبانپور و همکاران )6867 ،اشاره کرد.
در این ميان ،تأ ير شاهنامة فردوسي بر ادبيات زبان فارسي ،زبان فارسي معاصر و همچنين
انتاال و بازنمایي مفاهيم و ویژگيهاي گرانسنگ و واالي انساني ،همچون «خرد»« ،شادي»،
«عشق»« ،زیبایي» و ...در بسياري از آ ار و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران داخلي و
خارجي مطرو شده است (کزازي6832 ،؛ نامورمطلق 6836 ،و رضوانيان و همکاران.)6869 ،
مطالعات انجام شده در رابطه با اشعار شاعران غيرمعاصر گویاي این حايات است که «داستان
سياو » بهعنوان یکي از مهمترین و تأ يرگرارترین داستانهاي اسطورهاي -حماسي شاهنامة
فردوسي از جنبههاي گوناگون مورد توجه پژوهشگران در حوزههاي مختلب بوده است .در
شاهنامة فردوسي «سياو » بهعنوان شخصيتي بازنمایي ميشود که نمادي از خداي نباتي
است که ميميرد و همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار .)6878 ،با وجود این،
براساس بررسيهاي پژوهشگران تاکنون پژوهشهاي معدودي ابزار پرکاربرد استعاره را به
منظور بازنمایي مفاهيم مختلب در شاهنامة فردوسي و بهطور خاص در «داستان سياو »،
مورد مطالعه قرار دادهاند .در ادامه ،به مواردي از این نوع پژوهشها اشاره ميشود.
ترابيمادم و خليفهلو ( )6861در پژوهشي به بررسي محدودیتهاي شناختي موجود در
سه آرایة استعارۀ استخدام ،حاآميزي و پاداميزه براساس دیدگاه کوچش ( )2868در دو
زبان انگليسي و فارسي پرداختند .به اعتااد آنها ،نظام شناختي بشر نوعي توازن ،تراضي یا
مصالحه ميان هدفهاي زیباشناختي و همچنين تبعيت از محدودیتهاي شناختي متضمن
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انتاال معني اعمال ميکند .عالوه بر این ،آنها بر این باورند که استعاره بهعنوان آرایهاي ادبي
تحت سيطرۀ محدودیتهاي شناختي قرار دارد .در آرایة استخدام ،لفظ غيرمَجازي مادم بر
لفظ مَجازي است و در آرایة ادبي پادآميزه نيز گویشوران بيشتر تمایل به استفاده از پادآميزه
نوع غيرمستايم در ماایسه با پادآميزه مستايم دارند .این یافته گویاي ماهيت دو بعدي
ساختارهاي خالقانه و زیباشناختي است که وجود نوعي کشمکش را ميان نوآوري و انتاال
معنا نشان ميدهد .در این خصوص ،چيزي که انتاال معنا را ممکن ميکند تبعيت از قوانيني
بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا ميکند.
سراج و محمودي بختياري (6867الب) استعارههاي هستيشناختي از نوع مادي را در
شاهنامة فردوسي براساس دیدگاه شناختي ليکاف و جانسون ( )2888مورد بررسي قرار دادند.
آنها  8388بيت از شاهنامة فردوسي را به رو توصيفي -تحليلي مورد مطالعه قرار دادند.
یافتههاي آنها نشان داد فردوسي بسياري از مفاهيم انتزاعي را از طریق اشياء مادي ملموس
کرده است .این مفاهيم حوزههاي ماصدي هستند که با حوزۀ مبداأ شيء مفهومسازي
شدهاند .عالوه بر این ،استعارههاي هستيشناختي پربسامدترین نوع استعارۀ مفهومي در
شاهنامه محسوب ميشود .ادعاي مطرو شده توسط آنها بدون ارائة آمار توصيفي است.
در پژوهشي دیگر ،سراج و محمودي بختياري (6867ب) استعارههاي مفهومي حوزۀ
اخال ق را در شاهنامة فردوسي براساس رویکرد شناختي بررسي کردند .آنها با بهکارگيري
نظریة «معاصر استعاره» ليکاف و جانسون ( )2888به بررسي این پرسشها پرداختند که
فردوسي براي بيان مفاهيم اخالقي در شاهنامه از چه استعارههایي استفاده کرده است و از چه
حوزههاي مبدأیي براي توصيب مفاهيم انتزاعي اخال ق بهره برده است .به این منظور8388 ،
بيت از شاهنامة فردوسي را به رو توصيفي -تحليلي براساس استعارههاي جهتي،
هستيشناختي و ساختاري مورد مطالعه قرار دادند .یافتههاي آنها نشان داد فردوسي از
حوزههاي مبدأ انسان ،شيء ،روشنایي و تاریکي ،جهتهاي باال و پایين و ...براي عيني کردن
مفاهيم اخالقي در شاهنامه استفاده کرده است .عالوه بر این ،نتایج پژوهش آنها نشان داد
استعارههاي هستيشناختي بسامد بيشتري داشتند .با وجود این ،آنها در پژوهش خود ،آماري
در این رابطه ارائه نکردهاند.
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بهار و شکري ( )6867با تکيه بر نظریة گفتوگومداري باختين 6و ارتباط آن با
استعارهسازي به بررسي ارتباط رجزهاي شاهنامة فردوسي با روایتسازي پرداختند و نشان
دادند که این ویژگي چگونه در بازپردازي وجوه کنش ،تعليق و تعویق آنها دخالت دارد و
ميتواند سبب بروز فضاي گفتوگومدار و گستر آن براي انتاال کنشها شود .آنها بر
این باورند که گفتوگومداري سبب توليد و بسط استعاره در رجز ميشود و به گستر
فضاي گفتماني و افزودگي الیههاي زباني کمک ميکند .بر این اساس ،فردوسي در متن
رجزها با ایجاد چنين فضایي و کاربرد مناسب از استعاره در گستر روایتسازي و ساخت
فضایي گفتوگومحور بسيار مؤ ر عمل کرده است و توانسته با استعارهسازي این فضا را
گستر دهد و ابت کند که کاربرد استعارهها فاط در سطح واژه نيست ،بلکه در مفاهيم نيز
رخ ميدهد .به اعتااد آنها ،استعاره حاصل گفتوگومداري است؛ زیرا امکان انتاال در
زمان را ایجاد ميکند و سبب گسترۀ کمي و کيفي ميشود و از پا همين گسترههاست که
استعاره شکل ميگيرد.
 .3روش
پژوهش حاضر به رو توصيفي -تحليلي انجام شده است .به منظور بررسي استعارههاي
مفهومي ،دادههاي این پژوهش براساس شاهنامة فردوسي (براساس چا مسکو به کوشش
حميدیان )6837 ،از آغاز «داستان سياو » تا انتهاي «کشته شدن سياو به دست گروي»
شامل در مجموع  2818بيت انتخاب شد و مورد توصيب و تحليل قرار گرفت .به این ترتيب
که ابتدا انواع استعارههاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( ،)6638یعني -6
استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل :الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف،
ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري در «داستان سياو » شناسایي و مشخص شد.
سپا دادههاي حاصل بهوسيلة نرمافزار  2SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .بر این
اساس ،ابتدا توصيب دادهها و فراواني استعارههاي مفهومي مشاهده شده در جدول فراواني
ارائه شد .در مرحلة بعد با استفاده از آزمون کاي دو 8فرضية صفر پژوهش مبني بر وجود یا
عدم وجود تفاوت معنادار بين متغيرها در سطح معناداري  )p >8/89( 8/89بررسي شد.
1. Bakhtin's dialogic theory
2. SPSS
3. chi-square
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 .0یافتهها
به منظور توصيب و تحليل دادههاي گردآوري شده ،ابتدا توصيفي از نمونههایي از انواع
استعارههاي مفهومي شناسایي شده شامل -6 :استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل:
الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري در «داستان
سياو » شاهنامة فردوسي براساس الگوي ليکاف و جانسون ( )6638در ادامه ارائه ميشود.

 .1-0استعارۀ جهتي
استعارههاي جهتي مفاهيم را با توجه به جهتهاي فضایي همچون باال ،پایين ،عاب ،جلو و...
براساس ویژگيهاي جسماني در محيط فيزیکي سازماندهي ميکنند.
نيااایم ساااپهاادار گرسااايوز اساااات

باادان مارز ،خارگاااه او ماارکز اساااات
(فردوسي)6837 ،

براساس بيت اخير« ،مرکز» استعاره از بلندپایهترین و گرانمایهترین ساالر توراني است؛ به
این دليل که برمبناي تجربة جسماني انسان ،مرکز هر چيزي به طور معمول از اهميت و ارز
باالیي برخوردار است.
تااو فاارزنااد مااایااي و زی اباااي گاااه

تااو تاااج کاايااانااي و پشاااات سااااپاااه
(همان)

براساس بيت اخير« ،پشت» استعاره از اميد و پناهگاهي براي سپاه محسوب شده است .این
استعارۀ جهتي با توجه به تجربة جسماني و همچنين فرهنگي در زبان فارسي بسيار پرکاربرد و
متداول است .فردوسي در «داستان سياو » شخصيت سياو را بهعنوان «پشت سپاه» یعني
«اميد سپاه» بازنمایي کرده است .در واقع ،این استعارۀ جهتي بيانگر نوعي تجربة عاطفي یا همان
مفهوم انتزاعي «اميد» است که با بهکارگيري مفهوم فضایي «پشت» سازماندهي شده است.

 .6-0استعارههای هستيشناختي
استعارههایي که نتيجة تجربههایي از ماهيت دنياي بيروني انسان است که ميتواند مادي،
ظرف یا تشخيص باشد.
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 .1-6-0استعارۀ مادی
ز دور از دو فرسااانگ هرکش بدید

چانايان جسااااتوجاوي باال را کااليااد
(فردوسي)6837 ،

در بيت اخير« ،کليد» استعارهاي مادي از راهحل و رو گشایش دشواريها در انجام
کاري است .در عالم مادي «کليد» ابزار و وسيلهاي است که از آن براي گشودن در استفاده
ميشود .این استعاره در زبان فارسي بسيار رایج است و در گفتار روزمره بهکار ميرود .براي
مثال ،در بافت موقعيتي مناسب درگفتار جمله «کليد حل این مشکل در دستان من است» حتي
در ميان مردم عادي استفاده ميشود .فردوسي نيز براي رهایي یافتن از بال ،جستوجوي کليد
را مطرو ميکند که براساس تجربة فيزیکي در دنياي واقعي شکل گرفته است.
باادو گاافاات« :ناايرنااگ داري هنوز

نااگردد همي پشاااات شاااوخياات کوز
(همان)

در بيت اخير« ،کوز گشتن پشت» استعاره از ناتواني و ازکارافتادگي درنتيجة پيري است
که مبناي آن تجربه فيزیکي و حسي انسان در زندگي مادي و جسمي است.

 .6-6-0استعارۀ ظرف
با بهکارگيري استعارۀ ظرف براي پدیدهها و اشياء فاقد حجم به نوعي حجم یا درون و بيرون
در نظر گرفته ميشود.
غمي گشاات و سااودابه را خوار کرد

دل خااویشاااااتاان را پاار آزار کاارد
(فردوسي)6837 ،

سه دیگر که یک دل پر از مهر داشت

ببااایسااات از او هر بااد اناادر گااراشااات
(همان)
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در دو بيت اخير« ،دل» در حايات مفهومي انتزاعي و فاقد حجم است که در کاربرد استعاري
براي آن حجم در نظر گرفته شده است؛ به طوري که «دل» به مثابه ظرفي تصویرسازي شده
است که ميتواند پر از چيزي باشد.

 .3-6-0استعارۀ تشخیص
در استعارۀ تشخيص مفهومي انتزاعي و یا شيء فيزیکي و مادي بهعنوان انسان در نظر گرفته
ميشود .این شخصانگاري یا تشخيص ،امکاني را فراهم ميکند تا پدیدههاي غيرانساني در
چهارچوب ویژگيها و فعاليتهاي مربوط به انسان بازنمایي شوند.
برین کاار بر نيسااات جاااي شاااتاااب

کااه تاناگي دل آرد خرد را بااه خواب
(فردوسي)6837 ،

در بيت اخير ،مفهوم انتزاعي «خرد» بهعنوان انساني در نظر گرفته شده است که ميتواند
«به خواب رود» .در این بيت ،شتاب و تنگدلي به عنوان عواملي هستند که ميتوانند باعث
اختالل در عملکرد «مغز» محل و مبناي شکلگيري «خرد» شوند .به این ترتيب ،یکي از
ویژگيهاي مرتبط با فعاليتهاي انسان در مفهوم غيرانساني «خرد» بازنمایي شده است.
چو چشااام زمااانااه باادوزم بااه گنج

سااازد گاار ساااپااهاارم نااخااواهااد باارنااج
(همان)

در بيت اخير« ،زمانه» انساني داراي چشم درنظر گرفته شده است که ميتواند ببيند.

 .3-0استعارۀ ساختاری
استعارههاي ساختاري براساس سازماندهي یک مفهوم در چارچوب مفهومي دیگر شکل
ميگيرد .به عبارت دیگر ،در استعارههاي ساختاري ،ساختار تصوري شکل گرفته براساس
حوزه مبدأ در ساختار مفهوم انتزاعي حوزه ماصد بازتاب پيدا ميکند.
تو خواهي کشااان خيره جفت آوري

هاامااي باااد را در نااهاافاات آوري
(فردوسي)6837 ،
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در بيت اخير« ،در نهفت آوردن باد» به معناي «در بند کشيدن و از پویه بازداشتن باد» و
استعاره از «انجام کاري ناشدني» است (کزازي .)6832 ،همانگونه که مشخص است «در بند
کشيدن باد» کاري ناممکن و بسيار دشوار است ،فردوسي نيز از این ساختار استفاده کرده
است تا تصویري را براي بازنمایي مفهوم استعاري مورد نظر خلق کند.
ساااپاهبااد جز این کرد مااا را اميااد

کااه بر من شااااب آرد بااه روز ساااپيااد
(همان)

در بيت اخير نيز «شب آرد به روز سپيد» تغيير و دگرگوني بهروزي به تيرهروزي و
نگونبختي است.
در ادامه این بخش ،ميزان فراواني بهکارگيري استعارههاي مفهومي در بيتهاي مورد
بررسي از شاهنامة فردوسي ارائه ميشود.
همانطورکه جدول ( )6نشان ميدهد از ميان سه استعارۀ مفهومي ،هستيشناختي با فراواني
 58/1درصد بيشترین کاربرد را در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي دارد .این استعاره
متشکل از سه استعارۀ مادي ،ظرف و تشخيص است که در این بين ،استعارۀ مادي با بيشترین
فراواني مشاهده شده  82/7درصد را نشان ميدهد .در رتبههاي بعدي ،استعارۀ ساختاري با
 61/1درصد ،استعارۀ تشخيص با  5/5درصد و استعارۀ ظرف  8/8درصد قرار ميگيرند.
عالوه بر این ،استعارۀ جهتي کمترین فراواني کاربرد را با  2/5درصد در «داستان سياو » به
خود اختصاص ميدهد.
جدول  .1فراواني انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
استعارههای مفهومی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

استعارۀ جهتی

11

2/ 4

2/ 4

2/ 4

استعاره هستی شناختی

114

40/6

40/6

43

استعارۀ مادی

141

32/7

32/7

75/7

استعارۀ ظرف

15

3/ 3

3/3

79

استعارۀ تشخیص

20

4/ 4

4/4

13/4

استعارۀ ساختاری

75

16/6

16/6

100

کل

453

100

100
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به منظور عينيسازي نتایج حاصل ،نمودار ( )6درصد بهکارگيري هر یک از استعارههاي
مفهومي را به تفکيک نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است استعارۀ مادي (بخش سبز
رنگ) بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است .پا از آن به ترتيب ،استعارۀ ساختاري،
تشخيص ،ظرف و جهتي قرار ميگيرند.
نمودار  .1فراواني انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي

افزون بر این ،نمودار ( )2ميزان فراواني بهکارگيري سه استعاره اصلي جهتي،
هستيشناختي و ساختاري را نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است استعارۀ هستيشناختي
بهطور قابل مالحظهاي بيشترین ميزان بهکارگيري را به خود اختصاص ميدهد.
نمودار  .6فراواني سه استعارۀ مفهومي اصلي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
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در ادامه ،به منظور بررسي فرضيه صفر پژوهش از آزمون کاي دو استفاده شده است.
براساس جدول ( ،)2نتایج آزمون کاي دو نشان ميدهد تفاوت معناداري در بهکارگيري
استعارههاي مفهومي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود دارد .به عبارت دیگر ،در
این داستان بهکارگيري استعارههاي مفهومي متفاوت است؛ به طوري که استعارۀ مفهومي
مادي بهطور معناداري بيشتر از دیگر استعارههاي مفهومي بهکار گرفته شده است.
جدول  .6آزمون کای دو انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
ارزش

درجه آزادی

سطح معناداری تقريبی (دو -سويه)

آزمون کای دو

2265/000

25

0/00

نسبت درستنمايی

1241/179

25

0/00

رابطه خطی

229/199

1

0/00

تعداد موارد معتبر

453

با توجه به مادار  pحاصل ( ،)8/88فرضيه صفر پژوهش مبني بر اینکه «تفاوت معناداري
در فراواني بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي شامل استعاره ساختي ،استعارۀ جهتي،
استعاره هستيشناختي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود ندارد» در سطح معناداري
 )p< 8/89( 8/89رد ميشود.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي شامل -6 :استعارۀ جهتي-2 ،
استعارههاي هستيشناختي شامل :الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ
تشخيص و د -استعارۀ ساختاري براساس الگوي ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان
سياو » شاهنامة فردوسي مورد بررسي قرار گرفت .بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي
به منظور انتاال مفاهيم و معاني مختلب شناختي یکي از ویژگيهاي شاهنامة فردوسي است.
هر یک از استعارههاي مفهومي با توجه به کاربرد و ویژگي خود با هدف خاصي مورد
استفاده قرار ميگيرد.
نتایج حاصل از بررسي دادههاي پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين بهکارگيري انواع
استعارههاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان سياو » وجود
دارد .به این معنا که استعارههاي هستيشناختي -و بهطور خاص -استعارۀ هستاري و مادي،

خلیفهلو و مجاهدی رضائیان | 110

بهطور قابل مالحظهاي بيشتر از دیگر انواع استعارههاي مفهومي مورد استفاده قرار گرفته است.
استعارههاي هستاري و مادي در واقع ،استعارههایي هستند که بر مبناي تجربة انسان از اشياء
مادي و فيزیکي و بهطورکلي از محيط پيرامون شکل ميگيرند (ليکاف و جانسون.)6638 ،
مفاهيم هستاري و مادي بهنوبة خود بيشترین ميزان فراواني را از نظر بازنمایي در زندگي و به
تبع آن در شناخت و زبان انسان دارند .بنابراین ،از آنجایيکه شخصيت «سياو » بهعنوان
شخصيتي در شاهنامة فردوسي بازنمایي ميشود که نمادي از خداي نباتي است که ميميرد و
همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار ،)6878 ،ميتواند دليلي بر غالب بودن ميزان
فراواني استعارۀ مادي مشاهده شده در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي باشد .این یافته همسو
با یافتة سراج و محمودي بختياري ( 6867الب) و سراج و محمودي بختياري (6867ب) است.
نتایج پژوهش حاضر حاکي از وجود نوعي نظاممندي در بهکارگيري استعارههاي
مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي
است .به این معنا که نوعي توازن بين نظام شناختي بشر و هدفهاي زیباشناختي و وجود
محدودیتهاي شناختي به منظور انتاال معنا مشاهده ميشود .بدین ترتيب ،این یافته همسو با
نتایج پژوهش ترابي مادم و خليفهلو ( )6861است از این لحاظ که چيزي که انتاال معنا را
ممکن ميسازد ،تبعيت از قوانيني بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا ميکند.
بهنظر ميرسد فردوسي در شاهنامه از مناسبترین نوع استعاره؛ یعني استعارۀ مادي براي
بازنمایي ویژگيهاي شخصيت «سياو » استفاده کرده است تا از این طریق تصویرسازي
مناسبي را براي انتاال مفاهيم واالي انساني همچون خرد خلق کند .همانگونه که مشخص
است این مفاهيم استعاري در زبان فارسي امروز نيز کاربرد گستردهاي دارد که نشاندهندۀ
این حايات است که شاهنامة فردوسي بر زبان فارسي امروز تأ يرگرار بوده است.
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بهار ،مهرداد .)6878( .جستاري چند در فرهنگ ایران .تهران :فکر روز.
پورالخاص ،شکراهلل و آلياني ،رقيه .)6867( .بررسي استعارههاي جهتي در غزليات شما.
متنپژوهشي ادبيdoi: 10.22054/ltr.2018.8561 .223-287 ،)79(22 ،
ترابيمادم ،مجيد و خليفهلو ،سيد فرید .)6861( .محدودیتهاي شناختي موجود در آرایه استعاره.
پژوهشنامه ادب غنایيdoi: 10.22111/jllr.2017.3961.53 -86 ،)26(69 ،
حسيني ،سيده مطهره و قائمينيا ،عليرضا .)6861( .استعارۀ مفهومي رحمت الهي در قرآن کریم.
رهن.92 -27 .)16(63 ،
سراج ،اشرف و محمودي بختياري ،بهروز6867( .الب) .استعارههاي مفهومي حوزه اخال ق در
شاهنامة فردوسي :رویکردي شناختي .پژوهشنامه اخال ق.652-627 ،)58(66 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا6867( .ب) .استعارههاي هستيشناختي در شاهنامة
فردوسي از دیدگاه زبانشناسي شناختي .ناد ادبي و بالغتdoi: .65-79 )2(7 ،
10.22059/jlcr.2018.68451
شریفي ،شهال و حامدي شيروان ،زهرا .)6836( .بررسي استعاره در ادبيات کودک و نوجوان در
چهارچوب زبانشناسي شناختي .تفکر و کودک.18 -86 ،)2(6 ،
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شعبانپور ،محمد ،کلباسي اشتري ،حسين ،سليمان حشمت ،رضا و مناقبي ،حميدرضا .)6867( .اسما
و صفات الهي در قرآن کریم در پرتو استعارۀ مفهومي .پژوهشنامه قرآن و حدیث-657 ،28 ،
.613
دبيرمادم ،محمد .)6861( .زبانشناسي نظري :پيدایش و تکوین دستور زایشي .و .8تهران :سمت.
راسخمهند ،محمد .)6867( .درآمدي بر زبانشناسي شناختي :نظریهها و مفاهيم .تهران :سمت.
راکعي ،فاطمه .)6833( .نگاهي نو به استعاره (تحليل استعاره در شعر قيصر امينپور) .پژوهشهاي
ادبي.66-77 ،)21(7 ،
رضایي ،عربعلي .)6832( .واژگان توصيفي ادبيات :انگليسي -فارسي .تهران :فرهنگ معاصر.
رضوانيان ،قدسيه ،غيا ي ،ندا و اعظم زاده ،محمد .)6869( .مطالعه تأ ير روایت استعاري فردوسي بر
شاهنامهنگاري .ادبيات تطبياي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي).618-626 ،68 ،
زارعي ،فخري ،موسوي ،سيدکاظم و مددي ،غالمحسين .)6865( .شخصيتپردازي با رویکرد
روانشناختي در داستان سياو  .کاوشنامهdoi: 10.17383/S1735- .682-17 ،)88(61 ،
9589(15)94163-X
صبوري ،نرجابانو و ربيحنياعمران ،آسيه .)6867( .بررسي مفهومسازيهاي «چشم» در غزليات
حافظ از دیدگاه شناختي .پژوهشنامه ناد ادبي و بالغتdoi: .685 -669 ،)2(7 ،
10.22059/JLCR.2018.68453
صفوي ،کورو  .)6837( .درآمدي بر معنيشناسي .تهران :انتشارات سوره مهر.
_____________ .)6861( .استعاره .تهران :نشر علمي.
عالمي ،روالفاار و اسداللهي ،مائده .)6861( .تحليل روایي داستان سياو براساس الگوي کنشگران
اجتماعي ون وليون .زبان و ادبيات فارسي.283 -637 ،)38(29 ،
فردوسي ،ابوالااسم .)6837( .شاهنامة فردوسي .بهکوشش سعيد حميدیان .تهران :قطره.
کرد زعفرانلوکامبوزیا ،عاليه و حاجيان ،خدیجه .)6836( .استعارههاي جهتي قرآن با رویکرد
شناختي .ناد ادبي.686 -669 ،)6(8 ،
کزازي ،ميرجاللالدین .)6832( .نامه باستان ،ویرایش و گزار شاهنامة فردوسي (جلد سوم :داستان
سياو ) .تهران :سمت.
گلفام ،ارسالن و یوسفي راد ،فاطمه .)6836( .زبانشناسي شناختي و استعاره .تازههاي علوم شناختي،
.15 -96 ،)8(5
گندمکار ،راحله .)6866( .نگاهي تازه به چگونگي درک استعاره در زبان فارسي .ادب پژوهي،
.617 -696 ،)66(1
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 ترجمة هاجر. استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم.)6638( . مارک، جورج و جانسون،ليکاف
. علم: تهران.6  چ.آقاابراهيمي
 کاربست رویکرد.)6865( . محمود، غالمحسين و بيجنخان، کریميدوستان، اميرسعيد،مولودي
، پژوهشهاي زباني. مطالعه حوزه ماصد خشم:پيکره بنياد تحليل الگوي استعاري در زبانفارسي
doi: 10.22059/jolr.2015.56645 .663 -66 ،)6(1
 علمي و: تهران.) اسطوره متن بينانشانهاي (حضور شاهنامه در هنر ایران.)6836( . بهمن،نامور مطلق
.فرهنگي
. نشر افکار: تهران. فرهنگ، نشانه، انسان.)6837( . اميليا،نرسيسياس
،)62(5 ، ادب پژوهي. نظریه استعارهمفهومي از دیدگاه ليکاف و جانسون.)6836( . زهره،هاشمي
.658 -666
. نشر مرکز: تهران. ترجمة فرزانه طاهري. استعاره.)6838( . ترنا،هاوکا
 جستارهاي. استعارههاي جهتي در قرآن با رویکرد شناختي.)6869( . آزیتا، فاطمه و افراشي،یگانه
.261 -668 ،)88(9 ،زباني
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