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Abstract  
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; (2-

2) 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.   

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor, Orientational 

Metaphor, Ontological Metaphor, Structural Metaphor, Ferdowsi’s 

Shahnameh. 
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 شاهنامة «سیاوش» داستان در مفهومي هایاستعاره بازنمایي
 شناختي رویکرد براساس: فردوسي

     لوفهیخل دیفر دیس
چستان، و بلو ستانیدانشگاه س و ادبیات انگلیسی، گروه زبان ار،یاستاد

  رانیزاهدان، ا
  

 انیرضائ یستاره مجاهد
و  ستانیدانشگاه س و ادبیات انگلیسی، گروه زبانی، شناسزبان یدکتر

 رانیبلوچستان، زاهدان، ا

 چکیده
 يسو حما ايفاخر، اسطوره ا ري عنواناست که در شاهنامة فردوسي به ياز ابزارها و عناصر يکیاستعاره 

 يساختار تياهم اساس، نيهم گرفته است. بر مورد استفاده قرار يانسان يواال ميمفاه سازيينيانتاال و ع يبرا
 هايتيشخص ،. در شاهنامهاستشده  یيبازنما ياستعار يتیشاهنامة فردوسي به صورت روا هايداستان
 انير م. دکشنديم ریمختلب نوع بشر را به تصو صیاز خصا يکدام نماد حضور دارند که هر يگوناگون
ه مواج یيدادهایبا رو« خردمند» فردي عنوانبه «او يس» ،در شاهنامة فردوسي رگراريتأ  هايتيشخص

اساس، هدف پژوهش حاضر   نیباشد. بر ا انسان يزندگ مياز مفاه ياستعاره و نماد واندتيکه م شوديم
: شامل شناختييهست هاياستعاره -2 ،استعارۀ جهتي -6 يعنی ي؛مفهوم هايانواع استعاره یيبازنما يبررس
 کافيل ياستعارۀ ساختاري براساس الگو -داستعارۀ تشخيص و  -، جاستعارۀ ظرف -، باستعارۀ مادي -الب

استعارۀ  داد نشان هاداده يبررس جیشاهنامة فردوسي است. نتا «او يس داستان»( در 6638و جانسون )
 گریاز د شتري( بp <89/8) اريمعناد طوربه «او يداستان س»در  مادي نوع -خاص طوربه-و شناختي هستي
به خود  ناستاد نیکاربرد را در ا نیاستعارۀ جهتي کمتر کهدرحالي است؛ قرار گرفته استفاده مورد هااستعاره

 .اختصاص داده است

 شناختی،هستی استعارۀ جهتی، استعارۀ مفهومی، هایاستعاره شناختی، شسناسی زبانها: کلیدواژه

 .فردوسی شاهنامۀ ساختاری، استعارۀ
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 مقدمه 

 هاياست که در دهه يعلوم شناخت ،پردازديکه به مباحث مربوط به رهن م ياز علوم يکی
 ةلب کسب کرده است. شناخت هممخت هايرا در حوزه ايژهیو و رگراريتأ  گاهیجا رياخ

 ردگييم بررا در يرهن يهافرآیند نيخودآگاه و ناخودآگاه عملکرد رهن و همچن يهاجنبه
 (.  2887، 6ایوانزدارند ) ريتأ له أو حل مس يرگيميکه بر درک، تصم

و  نلسوفاياز ف ياريهمواره مورد توجه و پرسش بس زيمربوط به رهن و زبان ن مسائل
دارد  تأکيد دهيعا نیبر ا يشناخت شناسيزبان کردیزبان، رو ليشناسان بوده است. در تحلزبان
پرداز  و انتاال اطالعات است. در اواخر دهه هفتاد و  ،دهيسازمان يبرا يزبان ابزارکه 
، 6637) 8(، النگاکر6637، 6638) 2ليکافهمچون  يشمندانیدر آ ار اند اددهه هشت لیاوا

 ليتحل کرد،یرو نی. براساس اشدمطرو  يشناخت شناسيزبان( 2888) 5(، و تالمي6666
 اصول ،دهياز سازمان هایيانعکاس عنوانبه يزبان هايماوله يو تجرب يمفهوم هايهیپا

 رندگييمورد مطالعه قرار م يطيو مح يتجرب يرهايتأ  وپرداز   يسازوکارها ،بنديطباه
 شناسيهمچون زبان زين يشناخت شناسيدر زبان ،طورکليبه (.2887، )9گيرارتز و کيکنز

از  ينوعبلکه با ت ،ميستيواحد مواجه ن هینظر کی با ما گراناش شناسيزبان و گراصورت
    (.6838 رمادم،ي)دب ميهست روهوه اشتراک دارند روبوج انيکه در بن یيکردهایرو

 هايپژوهش نیشتريب شناختي شناسانو زبان لسوفانيف يبا مطرو شدن آرا ان،يم نیا در
 میریبپر صورت گرفته است. اگر يشناخت يو معناشناس يانجام شده در رابطه با دستورشناخت

 حیرص يبه معان صرفاً ينگرش نيدر جهان خارج داللت دارد، چن يزيکه هر نماد زبان به چ
 يبرخوردار باشد که بتواند معان ياز مبان دیبا يمعناشناس کهيدرحال شود؛مي محدود هاواژه
معنا  ينعیقرار دهد؛  يرا مورد مطالعه و بررس يبافت يو حت ياستعار ،يمجاز ،يضمن ح،یصر

 ،ي)صفو کنديو درک م بردمي کاربه يمطالعه شود که انسان در زندگ ايبه آن گونه
به  شده است. يقرارداد يمفهوم هايبر ساخت يمبتن معنا ،يشناخت ي(. در معناشناس6837

 یيارا بازنم اييماوالت رهن يشناخت هايحوزه ریهمچون سا یيمعنا هايساخت ب،يترت نیا
 (.  6837 ،صفوي) اندها شکل دادهبه آن اتشانيتجرب قطری از هاکه انسان کننديم

                                                            
1. Evans, V. 

2. Lakoff, G. 

3. Langacker, R. 

4. Talmy, L. 

5. Geeraerts, D. & Cuyckens, H. 
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 . بیان مسأله1
ناسان شهمچون زبان ،يشناخت کردیمرتبط با رو هايدانشمندان و پژوهشگران حوزه امروزه،
 ليدل( 2868) 2دارند. کوچش ايژهیخود توجه و هايدر پژوهش 6استعاره يبه بررس يشناخت

در تفکر، درک و استدالل انسان  يناش مهم ،که استعاره کنديعنوان م ونهنگیامر را ا نیا
و  يفرهنگ ،ياجتماع تيواقع جادیو ا يرگيدر شکل نیفراتر از ا کند. همچنينيم فایا

معناست که  نیادراک استعاره به ا ،به اعتااد او ن،یدارد. بنابرا یيبسزا ريما تأ  يروانشناخت
ر چه نوع و د ميهست يچه کس نکهیا ياتيو ح ينسبت به بخش ضرور يدرک و آگاه يبرا
در  نیاديبن ياستعاره، عنصر ن،ای بر . عالوهوندديبپ وقوعبه يتالش ،مکنييم يزندگ یيايدن

 يناسبابزار م توانديم ،نیبنابرا ؛ماست دنيشیاند يهاما از جهان خارج و فرآیند بنديماوله
از زبان  کنفیال ايدهیپد رایز؛ زبان باشد يو رفتارها دنيشیاند يچگونگ صيتشخ يبرا

  (.6867مهند، راسخ و 6861 و 6837 ،ي؛ صفو2887نز، اویروزمره است )ا

 هادهیپد نیاز زمان، زبان و جامعه است و از آنجا که ا ياستعاره تابع تیدر واقع، موجود
ون و در جوامع گوناگ يمتفاوت زبان هايدر برهه زيو ماندگار ندارند، استعاره ن ستایا ةجنب
منجر شود  تنهایيمرز ب ابه گستر  زبان ت توانديمختلب متفاوت است. استعاره م هايزبان
و  ينمایکوچک ،نمایيز عواطب، بزرگابرا جاز،یا ن،یيهمچون تز ياهداف مختلف يو برا
استعاره  ن،ی(. بنابرا6837 ،8اسيسي)نرس ردينامناسب مورد استفاده قرار گ هايژهاز وا زيپره

در  يمدل فرهنگ کی اتيو امور دارد و در حا هادهیدر شناخت و درک پد يناش مهم
 (.6836 ،ي)هاشم شوديم يزریطبق آن برنامه يرفتار رهيکه زنج کنديم جادیرهن ا

رم به قرن چها انيغرب انياستعاره در م ةشواهد و مستندات موجود، سنت مطالع براساس
اطال ق  يانام بر کیانتاال »استعاره را  ،. ارسطو در کتاب  فن شعرگردديبرم الدياز م شيپ

شب » مثال، ارسطو نمونه ي. براکنديم يمعرف «ينیهنرآفر يبرا يشگرد»و  ««ريغ» يزيبه چ
و « روز» به« شب»نسبت  يبا همانند اسيدر ق «يريدوران پ»از  اياستعاره وانعنرا به «يزندگ

 ،يالدي(. در قرن نخست م6861 و 6837 ،يدر نظر گرفته است )صفو «يجوان»به  «يريپ»
نکته را مورد  نیبار ا نينخست يکرد و برا يکوتاه شده معرف يهياستعاره را تشب 5کویين تيليان

                                                            
1. metaphor 

2. Kovecses, Z. 

3. Nercissian, E. 

4. Quintilian, M. F.  
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ت اس يرسازیتصو ينوع آورد،يآنچه انسان بر زبان م ياساس طورتوجه قرار داد که به
 بر هازبان هايواژه ةهم باًیباور بود که تار نیبر ا 6ویکوراستا،  ني(. در هم6861 ،ي)صفو
. دهديرا به خود اختصاص م يبشر هاياعظم زبان قسمت استعاره و اندگرفته شکل استعاره
 رفتگيزبان در نظر م يبرا يهیو بد يعيطب يبرداستعاره را کار زين 2تسارو ن،بر ای عالوه
« نگستر  داد»رو   نتریمهم احتماالً و هااز رو  يکیاستعاره  ن،ی(. بنابرا6861 ،ي)صفو

 (.  6838، 8زبان است )هاوکا

خود  ايهدگاهیبودند، د لسوففي و شناسزبان بيه ترت(، که ب6638) 5و جانسون کافيل
اتخار ها با منتشر کردند. آن« 9مکنييم يها زندگکه با آن هایياستعاره»را در کتاب 

 يسنت ايهدگاهیرا برخالف د« معاصر استعاره ةینظر»استعاره  ةبه مطالع يشناخت يکردیرو
استعاره  تيماه -6شکل گرفته بود: استعاره براساس چهار اصل  ينتس دگاهیمطرو کردند. د

 يايحا ميمفاه ةهم -8 ،ردگيياستعاره براساس شباهت شکل م -2 ،در سطح واژه است
خودآگاه است  ياستعاره تفکر -5زبان مرتبط است و  قيرحاياما استعاره به وجه غ ،هستند

بر استعارۀ مفهومي  ةیماابل، نظر (. در6638و جانسون،  کافيبا رهن ندارد )ل يکه ارتباط
استعاره  -2 ،شوديدر نظر گرفته م مياستعاره در سطح مفاه -6شد:  يزیرهیاصول پا نیا يمبنا

 هايحوزه انيموجود م هايدر تجربه انسان از شباهت 1متااطع يط قلمروهاارتبا يبر مبنا
 دادها،یمانند زمان، رو يميمفاه لما شام يبخش اعظم نظام مفهوم -8 ،رديگيمختلب شکل م

بلکه از  ست،ين 7يو قراداد ياراختي هااستعاره ينظام مفهوم -5است و  ياستعار... اخال ق و
 ردگييو در ارتباط با جسم خود انسان شکل م هادهیپد گریمشترک انسان با د هايتجربه

در  يبانز منحصراً ايدهیپد انعنواستعاره به يبررس ب،يترت نی(. بد6638و جانسون،  کافي)ل
 . افتی رييتغ يو زبان يرهن ايدهیبه پد يسنت هايدگاهید

                                                            
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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زبان  ياصل هاياز مشخصه يکی عنواناستعاره را به شناختي شناسانراستا، زبان نیا در
است که در آن  ايدهیاستعاره پد (.2886، 2و لي 2881، 6کنند )ایوانز و گرینيم يبشر معرف

 ةصو مشخ شوديساخته م گرید يمفهوم ۀبرحسب حوز مندينظام طوربه 8حوزۀ مفهومي کی
و  2881)ایوانز و گرین، رکر کرد  9یا فرافکني مفهومي 5گستر  معنا توانيآن را م ياصل
 ايدهیکه استعاره پد شوديمطرو م يشناخت شناسيدر زبان دگاهید نیدر واقع، ا (.2886لي، 

 . عالوه(2885، 1)کرافت و کروس شوديمحسوب نم يزبان ايدهیپد است و صرفاً يمفهوم

 نی( بر ا6666، 6638) و جانسون کافيل ،استعارۀ مفهومي کردیرو ياصل شگامانيپ ن،ای بر
 اساسي ورطبه کنديها تفکر و عمل مکه انسان براساس آن هایيوهياز ش ياريباورند که بس

 آن در زبان روزمره و متعارف ةینوع استعاره را که اساس و پا نیها ادارند. آن ياستعار يتيماه
 سازيهومو مف ينيامور ع ةیبر پا يانتزاع امورآن درک  يمبنا اساسي طورو به ردگييشکل م
ا و ههایي همچون دانشگاهسسهؤبراي مثال، م. دندينام «استعارۀ مفهومي»است،  يرهن ميمفاه

کنيم. نمودارهاي این سازي ميمراتب مفهومهاي تجاري را برحسب سلسلهیا شرکت
اي که فرد دار حالي دهند، درها فرد داراي باالترین رتبه را در رأس و یا باال قرار ميسسهؤم

ها مراتب ، سلسلهعبارت دیگرگيرد. بهمراتب قرار مي ترین رتبه در پایين و انتهاي سلسلهپایين
سازي و بازنمایي مفهوم« 7کنترل/ قدرت باالست»رزباني و برحسب استعارۀ مفهومي طور غيبه
 (.2881و گرین، ایوانز شوند )مي

عنا که م نیبه ا ؛برخوردار است يگسویکی يژگیاز واستعارۀ مفهومي  ،نیا بر افزون
 مثال، عنوانماصد است، نه برعکا. به ۀمبدأ به سمت حوز ۀاستعاره حاصل نگاشت از حوز

راساس سفر را ب متوانيينم م،يکن دهيعشق را براساس سفر سازمان متوانييم کهيدر حال
استعارۀ  يگسویکیبر  يتأیيد. وجود مبدأ و ماصد در واقع ميکن یيعشق با استعاره بازنما

 (.6867 مهند،است )راسخمفهومي 

                                                            
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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انواع  «مکنييم يها زندگکه با آن هایياستعاره»( در کتاب 6638و جانسون ) کافيل
، 2شناختيهاي هستياستعاره -2، 6هاي جهتياستعاره -6: اندکرده يمعرف گونهنیاستعاره را ا

هاي استعاره -8و  9تشخيص -جو  5ظرف -ب، 8هاي هستاري و مادياستعاره -: البشامل
  . 1ساختاري

 يجهت هایاستعاره .1-1
 ميمفاه...عاب، جلو و ن،یيهمچون باال، پا یيفضا هاييرگيجهت يکه بر مبنا هایياستعاره

 یيضابدن انسان ف که یي. از آنجاشوندهاي جهتي گفته مي، استعارهکننديم دهيرا سازمان
 ميمفاه يجهت هايمرتبط است، استعاره رونيب طياست و عملکرد جسم انسان با کارکرد مح

 به عنوان(. 6638و جانسون،  کافي)ل کننديم یيبازنما یيفضا يرگيتمرتبط را براساس جه
از عامل نگاشت  استعارۀ جهتي، مثالاین  در. (6861 ،ي)صفو «مرغ باال رفت متيق» مثال:
 .شوديدر نظر گرفته م« باال است شتريب»به شکل  يخاص

 يشناختيهست هایاستعاره .1-6
. ردگيياجسام و مواد شکل م ،ءايخود براساس اش رامونيپ طيانسان از مح ةتجرب شتريب

و نامحسوس مانند احساسات،  يانتزاع مياز درک مفاه ايوهيششناختي هستي هاياستعاره
 هايه(. استعار6638و جانسون،  کافيبه صورت هستار هستند )ل دیعاا يو حت هاتيفعال

 شوند: یيبازنما ریاز انواع ز يکیبه  تواننديمشناختي هستي

 یو ماد یهستار هایاستعاره .1-6-1
 هاياستعاره ،رندگييت مأنش يکیزيو ف يماد اءيکه براساس تجربه انسان از اش هایياستعاره
از خجالت عر ق کرده » مثال: به عنوان(. 6638و جانسون،  کافيهستند )ل يو ماد يهستار
 .گرما در نظر گرفته شده است يکیزيف يهستار« خجالت». در این مثال، (6861 ،ي)صفو «بود

                                                            
1. orientational  

2. ontological  

3. entity and substance 

4. container 

5. personification 

6. structural 
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 ظرف هایاستعاره. 1-6-6
 رونيحجم، درون و ب ،هستندحجم  فاقدکه  يميو مفاه هادهیپد براي هاي ظرفاستعاره
 يدلم را خال توي هاحرف نیبا ا»به عنوان مثال: (. 6638و جانسون،  کافي)ل رندگييدرنظر م

در نظر گرفته شده است که حجم دارد و  يظرف« دل». در این مثال، (6861 ،ي)صفو «نکن
  کرد. يدرون آن را خال توانيم

 صیتشخ هایاستعاره. 1-6-3
. کننديم یياو بازنم رندگييرا به مثابه شخص در نظر م يکیزيف ءيش ،صيتشخ هاياستعاره

 يتارهامربوط به هس هاياز تجربه يعيوس ۀتا گستر دکنيامکان را فراهم م نیاستعاره ا نیا
و  فکايانسان درک شوند )ل هايتيو فعال هاتيخصوص ها،زهيبرحسب انگ يرانسانيغ

در این  (.6638و جانسون،  کافي)ل «داد بیمرا فر يزندگ»به عنوان مثال، (. 6638جانسون، 
دادن را  بیعمل فر توانديدر نظر گرفته شده است که م يبه مثابه شخص يزندگمثال، 

 همچون انسان انجام دهد.

 یساختار هایاستعاره .1-3
ا استعارۀ ب شوديم يساختاربند گرید يبرحسب مفهوم استعاري طوربه يمفهوم که يهنگام 

 «وقت طالست»به عنوان مثال: (. 6638و جانسون،  کافي)ل ميساختاري مواجه هست
 شده است. يساختاربند« طال»در مفهوم « وقت» يارزشمند. در این مثال، (6867 ،يمي)آقاابراه

 اتيدر ادب زيروزمره و ن هاياستعاره در مکالمه ،مشاهده کرد توانيکه م همانگونه
 ریتصو ياشهیاند ،باشد و از رهگرر آن يشیآرا صرفاً توانديدارند که م ايکاربرد گسترده

 شهیاز احساس و اند ايزهيداشته باشد که در آن آم يساختار ایسازمند  يکارکرد ایشود و 
 شودينم بيتوص ايوهيش چيکه جز آن به ه شوديم ریتصو سنجينکتهبا چنان ظرافت و 

گوناگون  هاياستعاره در جنبه ۀگسترد یيو بازنما يرکارگيبه ب،يترت نی(. بد6832 ،یي)رضا
 يار ادباز آن در آ  يکه بخش کنديم فایرا ا ايژهیبشر همچون زبان و تفکر ناش و يزندگ

 .       ابدیيفاخر نمود م
 است که از نظر يو حماس يباستان ،اياسطوره يشاهنامة فردوسي ا ر ،يزبان فارس در

مورد توجه  يمختلف هايکه از جنبه شوديارزشمند محسوب م يفرهنگ و زبان شاهکار
 يشاهنامة فردوسي استعار تروای( 6869) و همکاران انيپژوهشگران قرار دارد. به اعتااد رضوان
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 يريکارگبا به يدر قالب متن ادب يرانیکهن ا هايداستان و هااسطوره که طوري به ؛است
 بيبا توص ي. فردوسدیآ دیپد يمتن سترگ نچني تا اندشده يکربنديپ يادب انبي و هااستعاره

وع بشر را ن هايتيشخص يارياز بس یيالگو انه،يو م يمثبت و منف هايتيژرف شخص يروان
 (.6863 ر،يمطابات دارد )بازگ نینو شناسيکه با روان دهيکش ریدر طول زمان به تصو

 شوديم یيبازنما يتشخصي عنوانبه «او يس» ،شاهنامة فردوسي هايتيشخص انيم در
)بهار،  شوديدوباره متولد م عتيو همراه با تولد طب ردميياست که م ينبات ياز خدا يکه نماد
 شوديشاهنامه محسوب م يانسان هاياز کنش يکی« از آتش او سي گرر» همچنين(. به6878

دارد  يعارو است یيچند معنا يتيماه «او يس» دهيچيو اسطوره پ يفردوس تیروا هیکه بر پا
 (.6869 ،و همکاران اني)رضوان

 هايانواع استعاره یيو بازنما يرکارگيبه تيبا توجه به اهمشد براساس آنچه عنوان 
 نيو همچن شاهنامة فردوسيبشر در  يمختلب مرتبط با زندگ ميبه منظور انتاال مفاه يمفهوم

پژوهش حاضر  ،ايو اسطوره يا ر حماس نیدر ا «او يس» تيخاص شخص هاييژگیو
امة شاهن «او يداستان س»در  يمفهوم هايانواع استعاره یيبازنما يرسدرصدد است به بر

تفاوت »این صورت است که صفر پژوهش حاضر به  ةياساس، فرض نیا بپردازد. بر فردوسي
ستعارۀ ا ،يشامل استعاره ساخت يمفهوم هايانواع استعاره يرکارگيبه يدر فراوان يمعنادار
 . «وجود ندارد شاهنامة فردوسي «او يداستان س»در  شناختيياستعاره هست ،جهتي

 . پیشینة پژوهش6
ه براساس عارهاي انجام شده توسط محااين در زبان فارسي، استوسيعي از پژوهش ۀدر گستر

و همچنين گفتار روزمره، مورد بررسي قرار گرفته است. در زبان ادبي دیدگاه سنتي و معاصر 
نگاهي نو به استعاره »هایي در اشعار شاعران بزرگ همچون توان به پژوهشاز آن جمله مي

در قصاید استعارۀ مفهومي کاربرد »(، 6833)راکعي، « پور()تحليل استعاره در شعر قيصر امين
« هاي جهتي در غزليات شمارسي استعارهبر»(، 6869، و همکاران )باراني« ناصر خسرو

 )اسپرهم و تصدیاي،« استعاره شناختي عشق در مثنوي موالنا»(، 6867، )پورالخاص و آلياني
در غزليات حافظ از دیدگاه شناختي )صبوري و « چشم»هاي سازيبررسي مفهوم»( و 6867
 . اشاره کرد (6867نيا عمران، ربيح

؛ ردتوان نام بهاي زبان فارسي معاصر را ميهایي از دادهبراساس پيکره نيز هایيپژوهش
 «شناسي شناختيارچوب زبانره در ادبيات کودک و نوجوان در چبررسي استعا»از جمله 
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 «نگاهي تازه به چگونگي درک استعاره در زبان فارسي»(، 6836)شریفي و حامدي شيروان، 
بندي جدید با تکيه بر یک طباههاي مفهومي در تحليل استعاره»(، 6866)گندمکار، 

 ۀکاربست رویکرد پيکر»( و 6862)افراشي و حسامي، « هایي از زبان فارسي و اسپانيایينمونه
، همکاران و )مولودي« ماصد خشم ۀحوز ةبنياد تحليل الگوي استعاري در زبان فارسي: مطالع

و  شي)افرا «مدارکرههاي مفهومي در زبان فارسي؛ تحليلي شناختي و پياستعاره»( و 6865
 (.  6865، همکاران

ز جملة که ا اندها به بررسي استعاره در قرآن کریم اختصاص یافتهبسياري از پژوهش
 )کرد زعفرانلو کامبوزیا و« هاي جهتي قرآن با رویکرد شناختياستعاره»به  توانها ميآن

(، 6869)یگانه و افراشي،  «هاي جهتي در قرآن با رویکرد شناختياستعاره»(، 6836حاجيان، 
و صفات  ء(، اسما6861نيا، )حسيني و قائمي« رحمت الهي در قرآن کریماستعارۀ مفهومي »

 .    اشاره کرد (6867)شعبانپور و همکاران، « استعارۀ مفهوميالهي در قرآن کریم در پرتو 
ر و همچنين معاصبر ادبيات زبان فارسي، زبان فارسي  شاهنامة فردوسيير تأ در این ميان، 

، «ديشا»، «خرد»هاي گرانسنگ و واالي انساني، همچون انتاال و بازنمایي مفاهيم و ویژگي
در بسياري از آ ار و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران داخلي و  و...« زیبایي»، «عشق»
 (.6869، و همکاران رضوانيان و 6836مطلق، ؛ نامور6832ارجي مطرو شده است )کزازي، خ

داستان »مطالعات انجام شده در رابطه با اشعار شاعران غيرمعاصر گویاي این حايات است که 
شاهنامة  حماسي -ايهاي اسطورهيرگرارترین داستانتأ ترین و عنوان یکي از مهمبه« سياو 
هاي مختلب بوده است. در هاي گوناگون مورد توجه پژوهشگران در حوزهاز جنبه فردوسي

 شود که نمادي از خداي نباتيعنوان شخصيتي بازنمایي ميبه« سياو » دوسيشاهنامة فر
(. با وجود این، 6878شود )بهار، ميرد و همراه با تولد طبيعت دوباره متولد مياست که مي

هاي معدودي ابزار پرکاربرد استعاره را به هاي پژوهشگران تاکنون پژوهشبراساس بررسي
، «داستان سياو »طور خاص در و به شاهنامة فردوسيتلب در منظور بازنمایي مفاهيم مخ

 شود.  ها اشاره مياند. در ادامه، به مواردي از این نوع پژوهشمورد مطالعه قرار داده
هاي شناختي موجود در ( در پژوهشي به بررسي محدودیت6861لو )مادم و خليفهترابي

( در دو 2868پاداميزه براساس دیدگاه کوچش )آميزي و سه آرایة استعارۀ استخدام، حا
ي یا ها، نظام شناختي بشر نوعي توازن، تراضزبان انگليسي و فارسي پرداختند. به اعتااد آن

 هاي شناختي متضمنهاي زیباشناختي و همچنين تبعيت از محدودیتمصالحه ميان هدف
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اي ادبي هعنوان آرایرند که استعاره بهها بر این باوکند. عالوه بر این، آنانتاال معني اعمال مي
هاي شناختي قرار دارد. در آرایة استخدام، لفظ غيرمَجازي مادم بر تحت سيطرۀ محدودیت

لفظ مَجازي است و در آرایة ادبي پادآميزه نيز گویشوران بيشتر تمایل به استفاده از پادآميزه 
 این یافته گویاي ماهيت دو بعدينوع غيرمستايم در ماایسه با پادآميزه مستايم دارند. 

ساختارهاي خالقانه و زیباشناختي است که وجود نوعي کشمکش را ميان نوآوري و انتاال 
ني کند تبعيت از قوانيدهد. در این خصوص، چيزي که انتاال معنا را ممکن ميمعنا نشان مي

  کند.بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا مي
از نوع مادي را در شناختي هستيهاي الب( استعاره6867بختياري )سراج و محمودي 

( مورد بررسي قرار دادند. 2888براساس دیدگاه شناختي ليکاف و جانسون ) شاهنامة فردوسي
تحليلي مورد مطالعه قرار دادند.  -را به رو  توصيفي شاهنامة فردوسيبيت از  8388ها آن
موس مادي مل ءسياري از مفاهيم انتزاعي را از طریق اشياها نشان داد فردوسي بهاي آنیافته

سازي شيء مفهوم أمبداۀ هاي ماصدي هستند که با حوزکرده است. این مفاهيم حوزه
در  استعارۀ مفهوميپربسامدترین نوع شناختي هستيهاي این، استعاره بر اند. عالوهشده

 آمار توصيفي است.  ةبدون ارائشود. ادعاي مطرو شده توسط آنها شاهنامه محسوب مي
 ۀهاي مفهومي حوزب( استعاره6867در پژوهشي دیگر، سراج و محمودي بختياري )

ارگيري کها با بهبراساس رویکرد شناختي بررسي کردند. آن شاهنامة فردوسياخال ق را در 
 ها پرداختند که( به بررسي این پرسش2888ليکاف و جانسون )« معاصر استعاره» ةنظری

ه هایي استفاده کرده است و از چفردوسي براي بيان مفاهيم اخالقي در شاهنامه از چه استعاره
 8388یي براي توصيب مفاهيم انتزاعي اخال ق بهره برده است. به این منظور، أهاي مبدحوزه

، هاي جهتيتحليلي براساس استعاره -را به رو  توصيفي شاهنامة فردوسيبيت از 
ها نشان داد فردوسي از هاي آناختاري مورد مطالعه قرار دادند. یافتهو سشناختي هستي
ردن براي عيني ک ...و هاي باال و پایينانسان، شيء، روشنایي و تاریکي، جهت أهاي مبدحوزه

داد  ها نشانبر این، نتایج پژوهش آن مفاهيم اخالقي در شاهنامه استفاده کرده است. عالوه
آماري  ،ها در پژوهش خودبسامد بيشتري داشتند. با وجود این، آنشناختي هستيهاي استعاره

 اند.در این رابطه ارائه نکرده
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و ارتباط آن با  6وگومداري باختينگفت ة( با تکيه بر نظری6867بهار و شکري )
شان سازي پرداختند و نبا روایت شاهنامة فردوسيسازي به بررسي ارتباط رجزهاي استعاره

ارد و ها دخالت دآن دادند که این ویژگي چگونه در بازپردازي وجوه کنش، تعليق و تعویق
ها بر د. آنها شووگومدار و گستر  آن براي انتاال کنشتواند سبب بروز فضاي گفتمي

ستر  شود و به گوگومداري سبب توليد و بسط استعاره در رجز مياین باورند که گفت
ن کند. بر این اساس، فردوسي در متهاي زباني کمک ميدگي الیهفضاي گفتماني و افزو

ساخت  سازي ورجزها با ایجاد چنين فضایي و کاربرد مناسب از استعاره در گستر  روایت
ین فضا را سازي ا ر عمل کرده است و توانسته با استعارهؤوگومحور بسيار مفضایي گفت

م نيز ا فاط در سطح واژه نيست، بلکه در مفاهيهگستر  دهد و  ابت کند که کاربرد استعاره
زیرا امکان انتاال در ؛ مداري استوگو، استعاره حاصل گفتهادهد. به اعتااد آنرخ مي

است که هشود و از پا همين گسترهکمي و کيفي مي ۀکند و سبب گسترزمان را ایجاد مي
 گيرد. استعاره شکل مي

 . روش3
اي هتحليلي انجام شده است. به منظور بررسي استعاره -پژوهش حاضر به رو  توصيفي

)براساس چا  مسکو به کوشش  شاهنامة فردوسيهاي این پژوهش براساس مفهومي، داده
 «کشته شدن سياو  به دست گروي»تا انتهاي « داستان سياو »( از آغاز 6837حميدیان، 

ن ترتيب ای رار گرفت. بهبيت انتخاب شد و مورد توصيب و تحليل ق 2818شامل در مجموع 
 -6(، یعني  6638هاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون )ابتدا انواع استعاره که

، استعارۀ ظرف -استعارۀ مادي، ب -الب :شناختي شاملهاي هستياستعاره -2 استعارۀ جهتي،
. دششناسایي و مشخص « داستان سياو »در استعارۀ ساختاري  -دو  استعارۀ تشخيص -ج

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. بر این  SPSS2افزار نرم ةوسيلهاي حاصل بهسپا داده
هاي مفهومي مشاهده شده در جدول فراواني ها و فراواني استعارهاساس، ابتدا توصيب داده

بر وجود یا  صفر پژوهش مبني ةفرضي 8دو بعد با استفاده از آزمون کاي ةارائه شد. در مرحل
 .شد( بررسي p <89/8) 89/8جود تفاوت معنادار بين متغيرها در سطح معناداري عدم و

                                                            
1. Bakhtin's dialogic theory  

2. SPSS  

3. chi-square  
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 ها . یافته0
ع هایي از انواهاي گردآوري شده، ابتدا توصيفي از نمونهبه منظور توصيب و تحليل داده

شناختي شامل: هاي هستياستعاره -2استعارۀ جهتي،  -6هاي مفهومي شناسایي شده شامل: استعاره
داستان »استعارۀ ساختاري در  -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ظرف، ج -استعارۀ مادي، ب -الب

 شود. ( در ادامه ارائه مي6638شاهنامة فردوسي براساس الگوي ليکاف و جانسون )« سياو 

 . استعارۀ جهتي0-1
... ال، پایين، عاب، جلو وي همچون باهاي فضایهاي جهتي مفاهيم را با توجه به جهتاستعاره

 کنند.  دهي ميهاي جسماني در محيط فيزیکي سازمانبراساس ویژگي

 نيااایم ساااپهاادار گرسااايوز اساااات  
 

 اساااات ماارکزباادان مارز، خارگاااه او    
 

 (6837)فردوسي،  

اني است؛ به ترین ساالر تورترین و گرانمایهپایهاستعاره از بلند« مرکز»اخير، براساس بيت 
مرکز هر چيزي به طور معمول از اهميت و ارز   ،جسماني انسان ةبرمبناي تجرباین دليل که 

 باالیي برخوردار است.

 گاااه يبااایااو ز یاايتااو فاارزنااد مااا 
 

 سااااپاااه    پشااااتتااو تاااج کاايااانااي و   
 

 (همان) 

استعاره از اميد و پناهگاهي براي سپاه محسوب شده است. این « پشت»براساس بيت اخير، 
به تجربة جسماني و همچنين فرهنگي در زبان فارسي بسيار پرکاربرد و استعارۀ جهتي با توجه 

یعني  «پشت سپاه»عنوان شخصيت سياو  را به« داستان سياو »متداول است. فردوسي در 
بازنمایي کرده است. در واقع، این استعارۀ جهتي بيانگر نوعي تجربة عاطفي یا همان « اميد سپاه»

 ه است.     دهي شدسازمان« پشت»کارگيري مفهوم فضایي با به است که« اميد»مفهوم انتزاعي 

 شناختيهای هستي. استعاره0-6
اند مادي، توهایي از ماهيت دنياي بيروني انسان است که ميتجربه ةهایي که نتيجاستعاره

 ظرف یا تشخيص باشد.
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 . استعارۀ مادی0-6-1

 ز دور از دو فرسااانگ هرکش بدید
 

 کاالياادجاوي باال را   وچانايان جساااات    
 

 (6837)فردوسي،  

ها در انجام حل و رو  گشایش دشوارياي مادي از راهاستعاره« کليد»، بيت اخيردر 
اي است که از آن براي گشودن در استفاده ابزار و وسيله« کليد»کاري است. در عالم مادي 

رود. براي کار ميروزمره بهدر زبان فارسي بسيار رایج است و در گفتار شود. این استعاره مي
حتي  «کليد حل این مشکل در دستان من است»در بافت موقعيتي مناسب درگفتار جمله مثال، 

جوي کليد وجست ،شود. فردوسي نيز براي رهایي یافتن از بالدر ميان مردم عادي استفاده مي
 .تکي در دنياي واقعي شکل گرفته اسفيزی ةد که براساس تجربکنرا مطرو مي

 ناايرنااگ داري هنوز»باادو گاافاات: 
 

 کوزشاااوخياات  پشااااتهمي  نااگردد 
 

 (همان) 

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

 . استعارۀ ظرف0-6-6
يرون به نوعي حجم یا درون و ب ها و اشياء فاقد حجمبراي پدیده استعارۀ ظرفکارگيري با به

 شود.در نظر گرفته مي

 غمي گشاات و سااودابه را خوار کرد
 

 خااویشاااااتاان را پاار آزار کاارد    دل 
 

 (6837)فردوسي،  

 پر از مهر داشت دلسه دیگر که یک 
 

 ببااایسااات از او هر بااد اناادر گااراشااات  
 

 (همان) 
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حايات مفهومي انتزاعي و فاقد حجم است که در کاربرد استعاري در « دل»، اخير بيتدو در 
ده به مثابه ظرفي تصویرسازي ش« دل»که  طوري به ؛براي آن حجم در نظر گرفته شده است

 . تواند پر از چيزي باشداست که مي

 . استعارۀ تشخیص0-6-3
ظر گرفته انسان در نعنوان فيزیکي و مادي به ءمفهومي انتزاعي و یا شي استعارۀ تشخيصدر 
اني در هاي غيرانسد تا پدیدهکنامکاني را فراهم مي ،انگاري یا تشخيصشود. این شخصمي
 هاي مربوط به انسان بازنمایي شوند. ها و فعاليتارچوب ویژگيهچ

 برین کاار بر نيسااات جاااي شاااتاااب  
 

 را بااه خواب خردکااه تاناگي دل آرد    
 

 (6837فردوسي، ) 

واند تعنوان انساني در نظر گرفته شده است که ميبه« خرد»انتزاعي  مفهومبيت اخير، در 
د باعث توانندر این بيت، شتاب و تنگدلي به عنوان عواملي هستند که مي«. به خواب رود»

شوند. به این ترتيب، یکي از « خرد»گيري محل و مبناي شکل« مغز»اختالل در عملکرد 
 .بازنمایي شده است« خرد»ن در مفهوم غيرانساني هاي انساهاي مرتبط با فعاليتویژگي

 باادوزم بااه گنج زمااانااهچو چشااام 
 

 سااازد گاار ساااپااهاارم نااخااواهااد باارنااج  
 

 (همان) 

 يند.تواند ببگرفته شده است که مي انساني داراي چشم درنظر« زمانه»در بيت اخير، 

 . استعارۀ ساختاری0-3
چارچوب مفهومي دیگر شکل دهي یک مفهوم در هاي ساختاري براساس سازماناستعاره

هاي ساختاري، ساختار تصوري شکل گرفته براساس گيرد. به عبارت دیگر، در استعارهمي
 کند.  حوزه مبدأ در ساختار مفهوم انتزاعي حوزه ماصد بازتاب پيدا مي

 تو خواهي کشااان خيره جفت آوري
 

 هاامااي باااد را در نااهاافاات آوري      
 

 (6837فردوسي، ) 
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و  «در بند کشيدن و از پویه بازداشتن باد»به معناي « در نهفت آوردن باد» در بيت اخير،
در بند »(. همانگونه که مشخص است 6832است )کزازي، « م کاري ناشدنيانجا»استعاره از 
کاري ناممکن و بسيار دشوار است، فردوسي نيز از این ساختار استفاده کرده « کشيدن باد

 ایي مفهوم استعاري مورد نظر خلق کند.است تا تصویري را براي بازنم

 ساااپاهبااد جز این کرد مااا را اميااد  
 

 شااااب آرد بااه روز ساااپيااد کااه بر من  
 

 (همان) 

وزي و رتغيير و دگرگوني بهروزي به تيره« شب آرد به روز سپيد»در بيت اخير نيز 
 بختي است. نگون

د هاي موردر بيت هاي مفهوميکارگيري استعارهدر ادامه این بخش، ميزان فراواني به
 د.  شوارائه مي شاهنامة فردوسيبررسي از 

اواني با فرشناختي استعارۀ مفهومي، هستيدهد از ميان سه ( نشان مي6همانطورکه جدول )
ره دارد. این استعا شاهنامة فردوسي« داستان سياو »بيشترین کاربرد را در  درصد 1/58

يشترین ب استعارۀ مادي با ،ست که در این بين، ظرف و تشخيص ااستعارۀ ماديمتشکل از سه 
با استعارۀ ساختاري  ،هاي بعديدهد. در رتبهنشان ميدرصد را  7/82فراواني مشاهده شده 

گيرند. قرار مي درصد 8/8 استعارۀ ظرف درصد و 5/5با  استعارۀ تشخيص درصد، 1/61
به « داستان سياو »در  درصد 5/2کمترین فراواني کاربرد را  با  استعارۀ جهتيبر این،  عالوه

 دهد.خود اختصاص مي

  شاهنامة فردوسي «اوشیس»در داستان  يمفهوم هایانواع استعاره يفراوان. 1جدول 
 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان یمفهوم  هایاستعاره

  4/2  4/2  4/2 11 استعارۀ جهتی
  43 6/40  6/40 114 یشناخت یاستعاره هست

  7/75  7/32 7/32 141 استعارۀ مادی
  79 3/3  3/3 15 استعارۀ ظرف

  4/13 4/4  4/4 20 استعارۀ تشخیص
  100  6/16  6/16 75 استعارۀ ساختاری

   100 100 453 کل
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هاي کارگيري هر یک از استعاره( درصد به6) نمودارسازي نتایج حاصل، به منظور عيني
سبز  )بخش استعارۀ ماديگونه که مشخص است دهد. همانميمفهومي را به تفکيک نشان 

، ۀ ساختارياستعاربه ترتيب،  ه خود اختصاص داده است. پا از آنرنگ( بيشترین ميزان را ب
 گيرند.  تشخيص، ظرف و جهتي قرار مي

  شاهنامة فردوسي «اوشیس»در داستان  يمفهوم هایانواع استعاره يفراوان. 1 نمودار

 

 ،يجهت يسه استعاره اصل يرکارگيبه يفراوان زاني( م2) نمودار ن،یا افزون بر
شناختي استعارۀ هستي. همانگونه که مشخص است دهديرا نشان م يو ساختارشناختي هستي

 .دهديرا به خود اختصاص م يرکارگيبه زانيم نیشتريب ايمالحظه قابل طوربه

 شاهنامة فردوسي «اوشیس»در داستان  يسه استعارۀ مفهومي اصل يفراوان. 6 نمودار
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ستفاده شده است. دو ا يصفر پژوهش از آزمون کا هيفرض يدر ادامه، به منظور بررس
 يرکارگيدر به يتفاوت معنادار دهديدو نشان م يآزمون کا جینتا ،(2براساس جدول )

در  ،گریوجود دارد. به عبارت د شاهنامة فردوسي «او يداستان س»در  يمفهوم يهااستعاره
فهومي استعارۀ م که طوري به ؛متفاوت است يمفهوم هاياستعاره يرکارگيداستان به نیا

 .است شده گرفته کاربه يمفهوم هاياستعاره گریاز د شتريب يطور معناداربه يماد

  شاهنامة فردوسي «اوشیس»در داستان  يمفهوم هایدو انواع استعاره یآزمون کا. 6جدول 
 (هيسو -)دو یبيتقر یسطح معنادار یدرجه آزاد ارزش 
 00/0 25 000/2265 دو یآزمون کا

 00/0 25 179/1241 نمايینسبت درست
 00/0 1 199/229 یرابطه خط

   453 تعداد موارد معتبر

 يارتفاوت معناد» نکهیبر ا يصفر پژوهش مبن هي(، فرض88/8حاصل ) pبا توجه به مادار 
 ،تياستعارۀ جه ،يشامل استعاره ساخت يمفهوم هايانواع استعاره يرکارگيبه يدر فراوان

 ياداردر سطح معن« وجود ندارد شاهنامة فردوسي «او يداستان س»در  شناختيياستعاره هست
89/8 (89/8 p<) شوديرد م. 

 گیری بحث و نتیجه
 -2 ،يجهت ۀاستعار -6 شامل: هاي مفهومياستعارهدر پژوهش حاضر، بازنمایي انواع 

 ۀاستعار -ظرف، ج ۀاستعار -ب ،يماد ۀاستعار -شامل: الب يشناختيهست يهااستعاره
داستان »( در 6638براساس الگوي ليکاف و جانسون ) يساختار ۀاستعار -و د صيتشخ

مفهومي  هاياستعارهکارگيري انواع مورد بررسي قرار گرفت. به شاهنامة فردوسي« سياو 
است.  يشاهنامة فردوسهاي به منظور انتاال مفاهيم و معاني مختلب شناختي یکي از ویژگي

هاي مفهومي با توجه به کاربرد و ویژگي خود با هدف خاصي مورد هر یک از استعاره
 گيرد. استفاده قرار مي

انواع  کارگيريبين به هاي پژوهش نشان داد تفاوت معنادارينتایج حاصل از بررسي داده
وجود « داستان سياو »( در 6638هاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون )استعاره

استعارۀ هستاري و مادي،  -طور خاصو به-شناختي هاي هستيدارد. به این معنا که استعاره
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رفته است. قرار گ هاي مفهومي مورد استفادهاي بيشتر از دیگر انواع استعارهطور قابل مالحظهبه
هایي هستند که بر مبناي تجربة انسان از اشياء هاي هستاري و مادي در واقع، استعارهاستعاره

(. 6638گيرند )ليکاف و جانسون، طورکلي از محيط پيرامون شکل ميمادي و فيزیکي و به
دگي و به در زن نوبة خود بيشترین ميزان فراواني را از نظر بازنمایيمفاهيم هستاري و مادي به

عنوان هب« سياو » که شخصيتتبع آن در شناخت و زبان انسان دارند. بنابراین، از آنجایي
يرد و مشود که نمادي از خداي نباتي است که ميشخصيتي در شاهنامة فردوسي بازنمایي مي

بودن ميزان تواند دليلي بر غالب (، مي6878شود )بهار، همراه با تولد طبيعت دوباره متولد مي
 شاهنامة فردوسي باشد. این یافته همسو« داستان سياو »فراواني استعارۀ مادي مشاهده شده در 
 ب( است.   6867الب( و سراج و محمودي بختياري ) 6867با یافتة سراج و محمودي بختياري )

هاي کارگيري استعارهمندي در بهنتایج پژوهش حاضر حاکي از وجود نوعي نظام
 شاهنامة فردوسي« داستان سياو »( در 6638شده توسط ليکاف و جانسون ) مطرو مفهومي

ود هاي زیباشناختي و وجاست. به این معنا که نوعي توازن بين نظام شناختي بشر و هدف
و با شود. بدین ترتيب، این یافته همسهاي شناختي به منظور انتاال معنا مشاهده ميمحدودیت

( است از این لحاظ که چيزي که انتاال معنا را 6861لو )مادم و خليفهنتایج پژوهش ترابي 
 ند. کتبعيت از قوانيني بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا مي ،سازدممکن مي

براي  استعارۀ ماديیعني  ؛ترین نوع استعارهرسد فردوسي در شاهنامه از مناسبنظر ميبه
استفاده کرده است تا از این طریق تصویرسازي « او سي»هاي شخصيت بازنمایي ویژگي

مناسبي را براي انتاال مفاهيم واالي انساني همچون خرد خلق کند. همانگونه که مشخص 
ۀ هندداي دارد که نشاناست این مفاهيم استعاري در زبان فارسي امروز نيز کاربرد گسترده

 يرگرار بوده است.تأ روز بر زبان فارسي ام شاهنامة فردوسياین حايات است که 
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 منابع 
 ،پژوهي ادبيمتن(. استعاره شناختي عشق در مثنوي موالنا. 6867اسپرهم، داوود و تصدیاي، سميه. )

22(71 ،)37- 665. doi:10.22054/ltr.2018.8834 

بندي جدید با هاي مفهومي در یک طباه(. تحليل استعاره6862حسامي. )افراشي، آزیتا و تورج، 
 .  619-656(، 9)8 ،شناسي تطبيايهاي زبانپژوهشهایي از زبان فارسي و اسپانيایي. تکيه بر نمونه

هاي مفهومي در زبان (. استعاره6865افراشي، آزیتا، عاصي، سيد مصطفي و جوالیي، کاميار. )
 . 16-86(، 62)1، شناختزبانمدار. اختي و پيکرهفارسي؛ تحليلي شن

(. کاربرد استعارۀ مفهومي در قصاید 6869فر، محمد. )باراني، محمد، خليلي جهانتي ، مریم و حکيمي
  doi: 10.22111/jllr.2017.3153. 12 -56(، 27)65، پژوهشنامه ادب غنایيناصر خسرو. 
 .35-38(، 8)82، آموز  زبان و ادب فارسيرشد (. تراژدي سياو . 6863بازگير، نسرین. )

 (،61)3 ،يو بالغ يمطالعات زباناستعارۀ مفهومي.  هینظر يابیو ارز ي(. بررس6861. )يمرتض ،يبرات
96- 35. doi: 10.22075/jlrs.2018.11867.1054 
 هیشاهنامه براساس نظر يدر رجزها وگومندي(. استعاره و گفت6867. )داهللی ،يفاطمه و شکر بهار،

 .265 -276(، 2)68 ،يزبان يجستارها. نيباخت
 . تهران: فکر روز.رانیچند در فرهنگ ا يجستار(. 6878مهرداد. ) بهار،

شما.  اتيدر غزل يجهت هاياستعاره ي(. بررس6867. )هيرق ،يانيشکراهلل و آل پورالخاص،
 doi: 10.22054/ltr.2018.8561 .223-287 (،79)22 ،يادب پژوهشيمتن

استعاره.  هیموجود در آرا يشناخت هايتی(. محدود6861. )دیفر ديس لو،فهيو خل ديمج مادم،يتراب
 doi: 10.22111/jllr.2017.3961 .53 -86 (،26)69 یي،پژوهشنامه ادب غنا

. میدر قرآن کر ي(. استعارۀ مفهومي رحمت اله6861. )رضايعل ا،نييمطهره و قائم دهيس ،ينيحس
 .92 -27. (16)63 ،رهن
حوزه اخال ق در  يمفهوم هايالب(. استعاره6867بهروز. ) ،ياريبخت ياشرف و محمود سراج،

 . 652-627(، 58)66، اخال ق نامهپژوهش. يشناخت يکردیشاهنامة فردوسي: رو
در شاهنامة  شناختييهست هاياستعارهب(. 6867. )ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 :doi .65-79 (2)7 ،و بالغت يناد ادب. يشناخت شناسيزبان دگاهیفردوسي از د

10.22059/jlcr.2018.68451 
کودک و نوجوان در  اتياستعاره در ادب ي(. بررس6836زهرا. ) روان،يش يشهال و حامد ،يفیشر

 . 18 -86 (،2)6 ،تفکر و کودک. يشناخت شناسيچهارچوب زبان
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(. اسما 6867. )درضايحم ،يحشمت، رضا و مناقب مانيسل ن،يحس ،ياشتر يمحمد، کلباس شعبانپور،
 -657 ،28 ،ثحدی و قرآن نامهپژوهشدر پرتو استعارۀ مفهومي.  میدر قرآن کر يو صفات اله

613. 
 تهران: سمت. .8و. يشیدستور زا نیو تکو شیداي: پينظر يزبانشناس(. 6861محمد. ) رمادم،يدب

 . تهران: سمت.ميو مفاه هاهی: نظريشناخت شناسيبر زبان يدرآمد(. 6867محمد. ) مهند،راسخ
 هايپژوهش(. پورنيام صرياستعاره در شعر ق لينو به استعاره )تحل ي(. نگاه6833فاطمه. ) ،يراکع

 . 66-77(، 21)7 ،يادب
 . تهران: فرهنگ معاصر.يفارس -يسيانگل :اتيادب يفيواژگان توص(. 6832. )يعربعل ،یيرضا

ر ب يفردوس ياستعار تیروا رتأ ي مطالعه(. 6869. )غيا ي، ندا و اعظم زاده، محمد ه،يقدس ان،يرضوان
 .618-626 ،68 ،(ي)فرهنگستان زبان و ادب فارس يايتطب اتيادب. نگاريشاهنامه

 کردیبا رو پردازيتيشخص(. 6865. )موسوي، سيدکاظم و مددي، غالمحسين ،يفخر ،يزارع
-doi: 10.17383/S1735 .682-17 (،88)61 ،نامهکاوش. او يدر داستان س يروانشناخت

9589(15)94163-X 
 اتيدر غزل« چشم» هايسازيمفهوم ي(. بررس6867. )هيآس اعمران،نيحربي و بانونرجا ،يصبور

 :doi .685 -669 (،2)7، و بالغت يپژوهشنامه ناد ادب. يشناخت دگاهیحافظ از د

10.22059/JLCR.2018.68453 
 . تهران: انتشارات سوره مهر. شناسييبر معن يدرآمد(. 6837کورو . ) ،يصفو

 .ي. تهران: نشر علماستعاره(. 6861. )_____________
تحليل روایي داستان سياو  براساس الگوي کنشگران (. 6861مائده. ) ،ياسدالله و روالفاار ،يعالم

 .283 -637 (،38)29 ،يفارس اتيزبان و ادباجتماعي ون وليون. 
 . تهران: قطره. انیديحم ديکوشش سع. بهشاهنامة فردوسي(. 6837ابوالااسم. ) ،يفردوس
 کردیقرآن با رو يجهت هاياستعاره(. 6836. )جهیخد ان،يو حاج هيعال ا،یزعفرانلوکامبوز کرد

 .   686 -669 (،6)8 ،يناد ادب. يشناخت
و گزار  شاهنامة فردوسي )جلد سوم: داستان  شیراینامه باستان، و(. 6832. )نیالدرجالليم ،يکزاز
 . تهران: سمت.(او يس
 ،يعلوم شناخت هايتازهو استعاره.  يشناخت شناسي(. زبان6836. )یوسفي راد، فاطمه و ارسالن گلفام،
5(8 ،)96- 15. 

 ،يادب پژوه. يدرک استعاره در زبان فارس يتازه به چگونگ ي(. نگاه6866) .راحله گندمکار،
1(66،) 696- 617 . 

https://dx.doi.org/10.22059/jlcr.2018.68453
https://dx.doi.org/10.22059/jlcr.2018.68453
https://dx.doi.org/10.22059/jlcr.2018.68453
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. ترجمة هاجر مکنييم زندگي هاکه با آن هایياستعاره(. 6638جانسون، مارک. ) و جورج کاف،يل
 . تهران: علم.6چ  ي.ميآقاابراه

 کردی(. کاربست رو6865محمود. ) خان،جنيو ب نيغالمحس دوستان،يمیکر د،يرسعيام ،يمولود
 ي،زبان هايپژوهش: مطالعه حوزه ماصد خشم. يفارسدر زبان ياستعار يالگو ليتحل اديبن کرهيپ
1(6،) 66- 663 .doi: 10.22059/jolr.2015.56645 

 و ي. تهران: علم(رانی)حضور شاهنامه در هنر ا اينانشانهياسطوره متن ب(. 6836مطلق، بهمن. ) نامور
 .يفرهنگ

 . تهران: نشر افکار.انسان، نشانه، فرهنگ(. 6837. )ايليام اس،يسينرس
 (،62)5 ،يادب پژوهو جانسون.  کافيل دگاهیاز د يمفهوماستعاره هی(. نظر6836زهره. ) ،يهاشم

666- 658 . 
 . تهران: نشر مرکز.يطاهر . ترجمة فرزانهاستعاره(. 6838ترنا. ) هاوکا،

 يجستارها. يشناخت کردیدر قرآن با رو يجهت هاي(. استعاره6869. )تایآز ،يفاطمه و افراش گانه،ی
 .261 -668(، 88)9، يزبان
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