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نوعی ابزار مفهومی در جهت كشف شناسی شناختی از زبان برگرفته مفهومی، يهاستعار يهظرین

معناي متن در حوزه عواطف و احساسات است كه در درک مفاهیم انتزاعی، نقش مهمی را ایفا 

شوهر »ي شادي، در دو داستان كاربردهاي استعاره مفهومی در حوزهكند. در این مقاله یکی از می

تحلیلی بررسی شده است. شادي -علی محمد افغانی به روش توصیفی« هاي رنجبافته»و « آهو خانم

ي مفهومی آن ها وجود دارد و با بررسی استعارهي فرهنگاز عواطف بنیادین بشر است كه در همه

آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ر اظهار آن به دست میها دتفاوت و شباهت فرهنگ

هاي پژوهش حاكی از این است كه در اي انجام شده است. یافتههاي منابع كتابخانهو با تکیه بر داده

هاي مورد استعاره مفهومی مربوط به شادي یافت شد، كه اغلب با استعاره 47دو اثر افغانی مجموعه 

اسم نگاشت، با  16توسط كووچش ارائه شده ـ مطابق است، براساس حوزه مبدأ  جهانی شادي كه

سازي دو انگاري و جهتی در استعارهانگاري، جسمانگاري، سیالهاي جانورانگاري، طبیعتفرآیند

ي مورد استعاره 19ي جهتی،  مورد استعاره 4گانه استعاره مفهومی: داستان آمده است. از اقسام سه

ي ساختاري است. به لحاظ مبدأ پربسامدترین حوزه آن مورد آن استعاره 24اختی و شنهستی

هاي مکتب تبریز دوره صفوي حاكی است. بررسی تطبیقی این مقوله در نگاره« ي درون ظرفماده»

 از انعکاس این موضوع در آثار برجاي مانده از این مکتب است.

 اهداف پژوهش:
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 مقدمه

و  2از سوي جرج لیکاف 1980دستاوردي نو در مقابل استعاره سنّتی است كه در دهه  1ي مفهومی یا شناختیاستعاره

و كاماًل برعکس استعاره سنتی كه امري  بر پیوند میان زبان و تفکر تأكید دارد مطرح شد، این استعاره 3مارک جانسون

پیش از آنکه در قالب یک عبارت زبانی بیان شود، بر  است و اندیشه مرتبط  ابشود، بالغی در ظاهر زبان محسوب می

به  كالم زینت براي كه است ادبی صناعات از ابزاري استعاره سنتی، دیدگاه در .شودمبناي یک تفکر ذهنی ساخته می

 Lakoff,andاست ) ذهنی انسان مفاهیم تجلی براي عینی اينشانه استعاره معاصر، رویکرد در اما رود،می كار

Johnson; 2003:153). مفاهیِم دقت در ظاهر زبان براي یافتن استعاره كنار رفت و به جاي آن  با این رویکرد

استعاره، این ماهیت  قرار گرفت.شود، معیار تشخیص كه در زبان دیده می مفاهیم ملموس يهپیچیده برحسب حوز

كند می معنایی ساده و ملموس قیاس يهمعنایی پیچیده و انتزاعی را با حوز يهاست؛ یعنی معموالً حوز 4سازيمفهوم

در این مسیر مبدأ و مقصد  (Kövecses;2002:16-24شود )پذیر میپیچیده و انتزاعی درک يهو با این شیوه حوز

 «5نگاشت»)یا هدف( وجود دارد، مقصد مفهوم انتزاعی و مبدأ معناي ملموس و عینی است، رابطه میان این دو را  

مفاهیم ذهنی  يهتناظري بین مجموع يهرابط يهكنندهاي مفهومی و بیاننگاشت مفهوم اصلی در استعاره اند.نامیده

نظام مفهومی  در متناظر قلمروهاي میان نگاشتبه این ترتیب، استعاره،  (Graddy;2007:190و مفاهیم عینی است )

هرچیزي كه مفهوم انتزاعی دارد و در اندیشه آدمی است با نگاشت به مفهومی عینی تبدیل  (125: 1389است)هاشمی،

 يهبه مطالعاین نظریه نیز شناسان زبانسازي است. هاي مناسبی براي این مفهومشود، عواطف و احساسات نمونه

توان می آنهامانند خشم، ترس، شادي، عشق و جز آن توجه نشان دادند. از میان  6هاي عاطفیها در حوزهساخت استعاره

 كه در این زمینه پیشتاز است.  اشاره كرد 7 به آثار كووچش

هاست، مناسبی براي بررسی این استعارهها، بستر ادبیات با توجه به ارتباط مستمر و مستقیم با جوامع و فرهنگ

توان با بررسی اینگونه استعاره، به دست آورد. در ها میهاي گفتمانی را در فرهنگهاي فرهنگی و تفاوت و تشابهریشه

و « شوهر آهو خانم»، در دو اثر «شادي»هاي مفهومی در حوزه این مقاله از عواطف و احساسات انسانی، استعاره

 سرابی، میران سید( بررسی شده است، شوهر آهو خانم، روایت زندگی 1303محمد افغانی)متولدلیع« رنجهاي بافته»

مذهبی است كه با وجود داشتن زنی وفادار به نام  معتقدات و اصول با متمکن نسبتاً كاسبکاري ساله و 50حدود مردي

ریزد سرانجام نیز هما با بنیان خانواده او به هم میاش، شود و با ورود هما به زندگیآهو، عاشق زنی به نام هما می

                                                           
1 - Conceptual Metaphor 
2 - George Lakoff 
3 - Mark Johnson 
4 - conceptualization 
5 - mapping 
6 - emotions 
7 - kövecses 
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هاي زندان در دهه سی نوشت و بعد از آزادي در سال . افغانی این كتاب را در سالرودمعشوقه دیگرش از شهر می

 را دریافت كرد.  1340چاپ كرد  و همان سال جایزه بهترین رمان سال  1340

است، مضمون آن روایت زندگی شخصیتی به نام بافان روستایی مشکالت قالی ها ورنج« هاي رنجبافته»موضوع داستان 

میرد هنگام زایمان می، یاسمن در تولد دومین فرزند كندازدواج می« یاسمن» در پنجاه سالگی با است كه « رضوان»

 .شودو در پی آن زندگی سراسر رنج و مشقت رضوان آغاز می

روایتی مستقیم از زندگی مردم است و نویسنده در توصیف حاالت و رفتار آنها  شناسی،هر دو داستان از نظر جامعه

 نگري و با دقت نوشته است.  عواطف و احساساتشان را با جزئی

، بسامد «شادي»سازي واژه این پژوهش درصدد است در قالب استعاره مفهومی در هر دو داستان، فرآیند استعاره

هاي مفهومی آن را بررسی و تحلیل نماید. در راستاي رسیدن به بدأ و اقسام استعارههاي مهاي استعاري، حوزهنگاشت

 این هدف سواالت زیر مطرح شده است

 در آثار افغانی چگونه است؟«  شادي»ـ فرآیند استعاره سازي مفهومی واژه  1

 اند؟هاي مبدأیی در ارتباط با شادي در آثار افغانی به كار رفتهـ چه حوزه2

 هاي مفهومی، در هر دو اثر به چه صورتی است؟سام استعارهـ اق3

 سازي احساسی شادي كدام است؟ـ  پربسامدترین حوزه مبدأ و اسم نگاشت استعاري مورد استفاده در مفهوم4

را چاپ كردند، مفهوم استعاره نسبت به «  هایی كه باور داریماستعاره»( كتاب 1980لیکاف و جانسون )از زمانی كه 

( 1993هاي مختلف در حوزه استعاره مفهومی آغاز شد. لیکاف)دیدگاه سنتی دچار تحول گردید و بعد از آن پژوهش

پژوهشگري است كه به اهمیت عواطف در استعاره در ادامه كووچش، را چاپ كرد، « معاصر استعاره يهفرضی» يهمقال

هاي مفهومی عواطف نوشت و اظهار داشت معرفی استعاره( را در 2000« )استعاره و زبان عواطف» تأكید كرد و مقاله

برند شایع است، بلکه وجود آن براي درک اكثر استعاره نه تنها در زبانی كه مردم براي بیان احساسات خود به كار می

( در تحلیل معنی 2008استعاره و مجاز)»هاي احساس و تجزیه احساس ضروري است. بعد از وي،  الن مقاله جنبه

 اسی عواطف از منظر زبان شناسی تاریخی نوشت. شن

هاي دانشجویی ها، مقاالت و رسالهدر ایران نیز از اواخر دهه هفتاد، تحقیقات بر این نظریه آغاز شد، هم اكنون كتاب 

به صورت پراكنده « استعاره و شناخت»( در كتاب 1378اولین بار قاسم زاده) اند.متعددي در این موضوع نوشته شده

 يهمعاصر استعاره. مقال يهنظری»: ( مقاله لیکاف را به صورت كتاب با عنوان1383سجودي) ؛به این موضوع پرداختند

 ( مجموعه مقاالت را در این 1391داوري اردكانی و همکاران)، چاپ كرد(« آفرینیاستعاره )مبناي تفکر و ابزار زیبایی
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( 1381) گلفام و یوسفی راد چاپ كردند. در حوزه مقاالت،« مفهومیهاي زبان استعاري و استعاره»موضوع در كتاب 

« نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»( مقاله  1389) هاشمی، «استعاره و شناختی شناسیِزبان»مقاله 

بالغی نیست بلکه امري ها آن است كه استعاره صرفًا صنعتی اند. از نتایج این مقالهرا در معرفی این نظریه چاپ كرده

هاي دانشجویی، دار در نظام اندیشه و ادراک انسان و جاري در كاركردهاي روزمره زندگی است. در حوزه رسالهریشه

، یوسفی «فارسی زبان در استعاره» ( رساله1380) اند، مشعشیسه رساله به صورت كلی به معرفی این نظریه پرداخته

 بررسی» ( رساله1385) و صدري« شناختی شناسیمعنی دیدگاه از فارسی زبان در استعاره»( رساله 1382) راد

 اند. را نوشته« شناختی شناسیزبان دیدگاه از فارسی ادبیات در استعاره

شود، در ارتباط با موضوع هاي متعددي هرساله در این موضوع بر روي آثار ادبی، چاپ میها و رسالههمچنان نیز مقاله

از زورورز و دیگران « هاي مفهومی شادي در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مداراستعاره»مقاله این پژوهش 

 پربسامدترین تعیین هدف با را معاصر نویسندگان از متن 14 شامل ايپیکره چاپ شده است، نگارندگان(1392)در

اي از پایگاه دادگان زبان فارسی، پیکرهگیري در این پژوهش تالش شده با بهره. اندكرده بررسی شادي مبدأ هايحوزه

گیري و سپس ي سخنوران دارد، نمونهاز متون نوشتاري زبان فارسی معاصر كه شباهت بیشتري به زبان روزمره

 پركاربرترین «ماده» و «عمل» ،«شی» هايحوزه كه داد نشان پژوهش این هاي مفهومی آن مشخص شود. نتایجاستعاره

 و از ملکیان« هاي غم و شادي در گفتار روزمرهبررسی استعاره»مقاله  .اندمطالعه مورد يکرهپی در مبدأ هاي حوزه

 مشخص را استعاري عبارات از یک هر در احساس هايابتدا استعاره چاپ شده است، نگارندگان (1392)در ساسانی

 تعیین را هاآن در موجود سازوكارهاي و نموده بنديتقسیم كوچش مدل اساس بر را هااستعاره این سپس و كرده

 از یک هر در مبدأ هاي قلمرو ترینرایج كوچش، يشده معرفی مبدأ قلمرو 13 با هااستعاره این يمقایسه با و اندكرده

 احساس علت بر یا هااستعاره این تمركز میزان بیشترین كه اندكرده مشخص را فارسی زبان در موجود هاياستعاره

 فرهنگی قلمروها از ايپاره كه رسیدند نتیجه این به سرانجام. هااین هردوي یا گرفته صورت احساسی واكنش یا است

 یک در است ممکن شود،می استفاده احساسی سازي مفهوم براي فرهنگ یک در كه مبدأیی قلمروي یعنی هستند؛

 هاياستعاره مقایسه» مقاله. شود استفاده آن از دیگري استعاري سازيمفهوم در یا باشد نداشته كاربرد یا دیگر فرهنگ

 شده چاپ( 1397) در همکاران و روحی از «شناختی رویکرد: گیلکی و كردي فارسی، هايزبان در شادي مفهومی

 سه در حس این سازيمفهوم در كه هایینگاشت و مبدأ قلمروهاي شادي، مفهومی ساختار هدف با نگارندگان است،

 زبان گویشوران داد نشان پژوهش این نتایج اندداده انجام را گیرندمی قرار استفاده مورد گیلکی و كردي فارسی، زبان

را در بیان شادي  هانگاشت كمترین كردي زبان گویشوران و شادي بیان در هانگاشت تنوع و تعداد بیشترین گیلکی

دارند. این پژوهش گامی در جهت شناخت استعاره مفهومی شادي در هر دو اثر است و عالوه بر این، از آنجا كه افغانی 
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هاي هایش آورده است، در جهت شناخت استعارههاي مختلف حوزه شادي را با تأثیر از زندگی مردم در داستاننگاشت

 ید است. مفهومی عواطف و احساسات مردمی مف

 .مکتب نگارگری تبریز 1

و  هوالكوخان مغول پس از تصرف ایران گیري مکتب تبریز در دوره حکومت مغوالن بر ایران است.نقطۀ آغاز شکل

گذاري هاي هنري ایران پایهمکتب هنري بر پایه سنته.ق.  736گذاري حکومت خویش در شهر تبریز در سال پایه

شد؛ این مکتب با تحوالتی در دوره تیموري و صفویه به حیات خود ادامه داد. هنرمندان كرد كه به مکتب تبریز مشهور 

هاي مانویان و سلجوقیان مکتبی نو بنیاد نهادند كه شالوده آن متأثر از هنر ها و روشاین دوره با فاصله گرفتن از سبک

ارد. هنر در این دوره مملو از تأثیرات مختلف النهرین بود. این امر نشان از رابطه فرهنگی عمیق دو كشور دچین و بین

چین است. آثار فاخري در این دوره در عرصه نگارگري ایجاد شد كه از آن هنر شرق به ویژه هنر دوره )یوآن و سونگ( 

نامه نامه دموت، كلیله و دمنه و معراجالتواریخ، شاهالحیوان، آثارالباقیه، جامعتاریخ جهانگشا، منافعتوان به میان می

 (.33: 1398یوسفکند و دیگران، اشاره كرد )

هاي ایلخانان آذربایجان و تبریز بود، تبریز در دوره اولیه حکومت ایلخانان پایتخت ایران بود و ترین پایگاهیکی از مهم

ي گیرشد. شهري كه بعدها به دلیل حضور هنرمندان باعث شکلبه طور طبیعی مركز نگارگري ایران نیز شمرده می

اهلل همدانی با ساخت ربع رشیدي (. در این  خواجه رشیدالدین فضل17: 1386مکتبی به نام مکتب تبریز شد )آدامووا، 

 (.142: 1389در حومه تبریز مجموعه اي از محققان، هنرمندان و صحافان را براي تألیف كتب تاریخی گرد آور د)آژند، 

حمایت شاهی صفوي به تحوالتی شگرف دست یافت و به مکتب دوم مکتب نگارگري تبریز در دوره صفوي و در سایه 

ترین نسخه مکتب تبریز صفوي به احتمال زیاد پس از فوت شاه تبریز مشهور است. شاهنامه شاه طهماسبی باشکوه

یده العاده ددوره مالحتی خارق هاي ایننگارهاسماعیل و در زمان حیات شاه طهماسب و تحت فرمان او تکمیل شد. در 

ها و طال اندازي نمونه یف رنگی، بزرگی قطع، مقیاس طراحیها، گستردگی طبنديشود و از نظر انسجام تركیبمی

 (.1: 1398نژاد، حاجیرود )واالي تمام ادوار به شمار می

اي بر شاه طهماسب كه طبع هنرپروري را از پدر آموخته بود در رونق نگارگري مکتب تبریز و حمایت از آن سه عمده

قرن دهم حاصل شد. این  3عهده داشت. از این رو شکوفایی راستین مکتب نگارگري تبریز در سالهاي پایانی دهه 

ها ها، گرایشمکتب حاوي و نماینده آثارر و تولیدات پخته سبک بهزاد بوده است؛ سبکی كه بازنمایی استادانه حركت

هاي تبریز به طور كامل از منابع رنگ و و معماري داخلی، نگاره پردازيها، عالقه به جزئیات منظرهو حاالت پیکره

هاي بغرنج، پیچیده و كامل است، كل فضا را پوشانده است بندي آن مملو از پیکرهرفت؛ تركیبگنجینه آن بهره گ

 (24: 1390)اسکارچیا، 
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 سازی مفهوم شادی فرآیند استعاره.2

آییم و این احساسات كه ما به طور بیولوژیکی با احساسات به دنیا میدهد شناسی نشان میتحقیقات در زمینه روان

آیند. مسلماً هایی ارزشمند از سوي بدن ما هستند كه در اثر قرار گرفتن در شرایط منحصر به فردي به وجود میپیام

ا، قابل درک و فهم عبارات مربوط به احساسات، بیاناتی مطلق نیستند كه با تجزیه و تحلیل اجزاي تشکیل دهنده آنه

ي برپایه شده، عاطفیِ مفهومی هايِتجربه»گردد. سازي استعاري ممکن میباشند. اما سخن گفتن از احساس با مفهوم

 در را عواطفمان تا دهدمی را امکان این ام هاي جهتی بهاستعاره و دارند كمتري وضوح ما، ادراكی و فضایی يتجربه

 مفهومی و...( تسلط زندگی، سالمت، )مانند است دیگري مفاهیم به یا مربوط و شده تعریف ترروشن كه اصطالحاتی

-كه از اهمیت زیادي در زبانمفهومی، امروزه عواطف یک حوزه برتر است  ( در استعاره128: 1389)هاشمی؛ «كنیم

ي است. توجه به رابطهشناسان این حوزه قرار گرفته شناسی شناختی برخوردار است و مورد توجه بسیاري از زبان

پذیرند و گیرد كه ارتباطات بشر همواره از افکار و احساسات او تأثیر میعواطف و زبان از این اندیشه سرچشمه می

  .(50:1392)زورورز و همکاران؛گیرد ر دارد و هم از آن تأثیر میشناخت و عواطف هم بر تعامالت اجتماعی تأثی

ها ممکن است متفاوت باشد، استعاره مفهومی بیان احساسات هم متفاوت دیده فرهنگاز آنجا كه اظهار احساس در 

اند اي خاصی را براي بیان احساسات و عواطف در نظر گرفتهها و اصطالحات پایهشود، زیرا گویشوران هر زبانی واژهمی

ها وجود دارند كه مختص همان زبان یا ها یا فرهنگهاي حوزه عواطف در زبانبنابراین موارد بسیاري در انواع استعاره

 فرهنگ هستند.  

شادي یکی از احساسات فراگیري است كه مانند بقیه احساسات، حامل یک پیام است كه در استعاره مفهومی در مبدا 

عواطف بنیادین بشر است و  نوع از شادي، توصیفی شناختی لحاظ به تواند متفاوت باشدها میو مقصد در فرهنگ

ي تأثر نفس از امري مطلوب است و اغلب ناگهانی و بیش آید كه نتیجهاز انفعاالت و كیفیات نفسانی به شمار میجزئی 

اند مفاهیم عاطفی چون خشم، ترس، ي مفهومی، بیان كردهپردازان استعارهدر كلیت نظریهاز ظرفیت آدمی است. 

 :kovecses; 2002شوند )هاي مفهومی فهمیده میاستعاره، غرور و مانند آنها عمدتاً برحسب شادي، غم، شرمعشق، 

3).    

 ي شادي در زبان انگلیسی را در موارد زیر معرفی كرده است هاي استعاري حوزهكووچش نگاشت

 شادي باال است.

 شادي بودن در بهشت است.

 شادي فاصله داشتن از زمین است .

 شادي نور است.
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 شادي سرزندگی است.

 ت.شادي گرما اس

 شادي سالمتی است. 

 كند. انسان شاد حیوانی است كه خوب زندگی می

 بخش است.شادي یک احساس جسمانی لذت

 شادي سیالی در ظرف است.

 شادي حیوانی دربند است.

 شادي حریفی در نزاع است.

 شادي مستی است.

 شادي جنون است.

 شادي نیروي طبیعی است.

عنوان به را « شادي سیالی در ظرف است»و « شادي نور است»، «شادي باال است»هاي از میان آنها اسم نگاشت

 (66:1392كند )زورورز و همکاران؛هاي برجسته در زبان انگلیسی معرفی  میاستعاره

 اسم نگاشت پیدا شد، كه عبارتنداز: 16مورد استعاره در  47هاي رنج تعداد در شوهر آهو خانم و بافته

ـ 6ـ شادي رود است، 5ـ شادي خندیدن است، 4ـ شادي جنون است، 3شادي جشن است،  -2 است، ـ شادي باال1

 11ـ شادي گیاه است، 10ـ شادي غذا است، 9ـ شادي شیرینی است، 8ـ شادي سرزندگی است، 7شادي زمان است، 

شادي رنگ است و  -15شادي جاندار است،  -14شادي نیرو است،  -13شادي نور است،  -12ـ شادي مستی است، 

 ي درون ظرف است.  شادي ماده -16

شود اما با توجه به اسم نگاشت و تحلیل دهد تفاوت فرهنگی در مفهوم شادي، كمتر دیده میاین مسأله نشان می

سازي شده است كه در كلیت با آراي كووچش هاي مختلف استعارهسازي، شادي با تجسمها، در فرآیند استعارهاستعاره

اركردهاي شناختی استعاره عبارت است از: تجسم مفاهیم انتزاعی، كیت تطبیق دارد، در نظر كووچش قابل

ها، هاي ناشناخته، خلق معنی یا شبه معنی، روشنگري مفاهیم و اندیشهپذیركردن مفاهیم و پدیدهشناخت

 (,kovecses;2000 :20-50) است ها، اقناع مخاطب، بیان عواطف عرفانی و توصیفنمایاندن مفاهیم و پدیدهجاندار
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ي درون ظرف فراوانی باالتري دارد، بعد از آن به ترتیب، جهت سازي، مبدأ در حوزه شادي، مادهدر فرآیند استعاره 

انگاري و انگاري، سیال هاي جهتی، جانورانگاري، طبیعتباال، جشن، گیاه و نیرو هستند. با توجه به این موارد، فرآیند

  سازي دو داستان آمده است. در جدول زیر فراوانی استعاره براساس حوزه مبدأ آمده است.در استعارهجسم انگاري 

 : فراوانی استعاره در حوزۀ مبدأ1جدول شماره 

 شادي جاندار است. جانور انگاري)جانداربنیاد(

 شادي  رود است / شادي نور است/ شادي گیاه است. طبیعت انگاري)ساختاربنیاد(

شادي جشن است/ شادي نیرو است/ شادي جنون است/ شادي  انتزاعی،سیال انگاري)ذهن بنیاد(

 شادي سرزندگی است. / خندیدن است/ شادي مستی است

شادي مادۀ درون ظرف است/ شادي رنگ است/ شادي غذا است/  جسم انگاري

 شادي زمان است.   شادي شیرینی است/

 شادي باال است. جهتی 

 

  های مکتب تبریزمحمد افغانی و انعکاس آن در نگارهی علیهااستعاره مفهومی شادی در رمان ساماق .3

 هاياستعاره،8جهتی هاياستعاره : با توجه به دو حوزه  مبدأ و مقصد و فرآیند نگاشت،  استعاره مفهومی به سه قسم

 (  ,99:1989Turner;Lakoffتقسیم شده است ) 10هاي ساختارياستعاره و9شناختیهستی

هاي مکانی مثل جهتفضا و ، براساس استعاره. این اندنامیدهنیز اي وارههاي طرحهاي جهتی را استعارهاستعاره

 هايگیريجهت این استعاري كاركردگیرد. دور و غیره شکل می ـ پشت، نزدیک ـ بیرون، جلو ـ پایین، درون ـ باال

 با  كاركردهایش وي جسم عملکرد شکل و است فضایی و مکانمند انسان بدن كه گیردنشأت می واقعیت این از فضایی

 ( Lakoff , Johnson;2003:14است ) یکسان بیرون محیط در

هاي چیزهاي ملموس مانند اشیا، مواد یا حجم را به چیزهاي انتزاعی ویژگی فراتر از جهات، شناختیهاي هستیاستعاره

به عبارتی براي بیان مفاهیم انتزاعی از چیزهایی كه هستی  دهدها تعمیم میها و حالتها، فعالیتمانند رویدادها، كنش

هستی هاياستعاره چراكه است، گسترده بسیار هااستعاره این يدامنه»شود شوند، استفاده میدارند و  شناخته می

                                                           
8 - orientational 
9 - ontological 
1 0 - structural 
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 و اشیا، مواد مثابه به را آنها ترتیب به و بریم،می كار به حاالت و هافعالیت ها،كنش رویدادها، براي درک را شناختی

 (129: 1389هاشمی؛«)كنیممی تصویري و مفهومی ظروف،

شود گونه باعث مید و اینندهمقصد انطباق می يهمبدأ را به ساختار حوز يههاي ساختاري، ساختار حوزاستعارهدر   

 Lakoff) .یابدمعنایی انتزاعی دست ي هملموس به درک ساختار حوز يهكه گوینده یا نویسنده با درک ساختار حوز

, Johnson;2003:23) 

ساختاري هستند. كه با هاي مفهومی حوزه شادي اغلب از گونه استعاره هاي رنج، استعارهدر اثر شوهرآهو خانم و بافته

هاي: شادي جشن است، شادي زمان است، شادي سرزندگی است، شادي شیرینی است،  شادي غذا است، اسم نگاشت

مورد  47اند. بنابراین از مجموع شادي خندیدن است، شادي جنون است، شادي مستی است، شادي نیرو است آمده

مورد  19شود و می دیده «است شادي باال» نگاشت اسم با مورد 4 با جهتی مورد استعاره ساختاري است، استعاره 24

هاي: شادي گیاه است، شادي جاندار است. شادي رود است، شادي شناسی است كه در اسم نگاشتدیگر استعاره هستی

اع ي درون ظرف است، شادي رنگ است و شادي نور است آمده است، نمودار زیر در یک نگاه درصد فراوانی انوماده

 درصد آمده است. 42/40ي هستی شناختی با درصد و استعاره 06/51ي ساختاري با دهد. استعارهاستعاره را نشان می

 

 : اقسام استعاره مفهومی1نمودار 

 ]شادی باال است[ .3.1

 حاالت ترینشاخص شود،می ساخته انسان شخصی و فیزیکی تجربه و ساختار به توجه با اغلب مفهومی است كه شادي 

 آن مبدأ كه باشدمی ،«باال است شادي» جهتی استعاره دهندهنشان این است احساس ارتفاع شور و شعف آن فیزیکی

به اعتقاد معناشناسان شناختی، برخی كاربردهاي استعاري مانند پرواز روح نشان  .است شادي مقصد و باال جهت

ها با موقعیت رساند كه گویی این دسته استعارهاین نتیجه می ي مفهوم شادي در باال است، می باشد و ما را بهدهنده

 نشسته، هايحاالت نگاه، صدا، شدن عوض چهره، شدن دگرگون دیگر، حاالت جسمانی و فیزیکی فرد تطابق دارد.

8.51

51.06

40.42

اقسام استعاره مفهومی

استعاره جهتی

استعاره ساختاری

استعاره هستی شناختی
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شخصیت در كه دارد فراوانی پریدن به هوا و پرواز كردن حالت افغانی،« شوهر آهو خانم»در . است افتاده یا خمیده

 .شودمی دیده هاشخصیت رفتار و اعمال به توجه با  دو اثر هر اصلی هاي

از شادی و موفقیت بشکن زنان به  این جا بود كه دزدان عشق كه پیوسته در كمینش بودند از روزن شنیدند و-

 (117:1344.)افغانی؛آسمان جهیدند

 

 (.46: 1395محمد، دوره صفوي، مکتب تبریز، مأخذ: )شاطري و احمد طجري،: نگاره پیروزي قارن و بارمان، منسوب به سلطان 1تصویر

تواند نمودي از صویر كشیده است كه در نوع خود میمان را به ترادر جنگ با ب نگاره باال به موفقیت و خرسندي قارن

 شادي باشد.

 (162.)همان:سوخت به پرواز درآمدی بی قراری که در وسط اتاق میقلب سید میران مانند شعله-

 (336.)همان:ی مرد مؤمن یک لحظه از عالم واقع به آسمان رویا پرواز کردروح سبک شده-
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با این حال،  پریدای روی هوا میرفت مثل پرندهآهو وقتی برای گرم کردن غذای شوهرش به آشپزخانه می-

    (648متانت خود را از دست نداده بود.)همان:

 ]شادی جشن است[.3.2

ترین حاالت فیزیکی آن شود، شاخصاي است كه موجب هیجان و تالطم روح انسان میه عنوان نیروي محركهشادي ب

باشد كه مبدأ آن جشن و مقصد ، می«شادي جشن است»رقص و بزن و بکوب است این نشان دهنده استعاره ساختاري 

ر شوهر آهو خانم افغانی، حالت وجد و شادي است. حاالت دیگر مانند نواختن موسیقی، كف زدن، بشکن زدن است. د

 عادي طور به شودمی دیده وضوح هاي اصلی این اثر با توجه به اعمال و رفتار آنها آمده است بهسماع كه در شخصیت

 درونی احساسات این و شودمی لبریز دارد، زمانی خود در را افکار و احساسات كه فضایی و ظرف یک عنوان به انسان

 .دهدمی نشان جسمی )رقص و موسیقی( و فیزیکی حركات قالب در را خود

ها مست و شیدا دور تماشاچیان ، موسیقی آهنگ ملی بادابادا را شروع كرد و رقاصجمعیت با شادی کف زدند- 

 (65:1344)افغانی؛ردندكه تا آخرین لحظه ادامه داشترقصیدند و از شادي و هیجان عمومی، طوفانی را پدید آو

این دو خواهر چنان شور و غوغایی در مجلس  ،ی شادی و حالت بودحرکت و جنبشی که مجسم کنندهاز راه -

 (100افکندند كه همه نخورده، مست شده بودند.)همان:

از شادی و موفقیت بشکن زنان به این جا بود كه دزدان عشق كه پیوسته در كمینش بودند، از روزن شنیدند و -

 .(117)همان:آسمان جهیدند

 
 (1: 1389: )بهرامی، :جشن عید فطر، دیوان حافظ، امضاي سلطان محمد، مکتب تبریز، دوره صفوي، مأخذ2تصویر
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 ]شادی جنون است[.3.3

این استعاره یکبار در وصف شادي آهو، در شوهر آهو خانم آمده است، نویسنده جنون حاصل از شادي را با معناي  

 خوشایند و مثبت برجسته كرده است.

)افغانی؛  .بهت آلود آهو از کشف خود از شادی دیوانه آسای ارشمیدس اگر بیشتر نبود، کمتر هم نبود شادی-

354:1344) 

 ]شادی خندیدن است[ .3.4

 خارجی صورت خنده، كه چنان است، برده بهره شادي مقصد يحوزه تبیین براي «خنده» مبدأ يحوزه از افغانی

 شود.كند و موجب تغییرات جسمی و احساسی مطلوبی در بدن میمی ها را به هم متصلاست كه انسان شادي

. کردمی بر روده خنده از را شنونده كه دانستمی ايخوشمزه و كوچک هايسرگذشت و هاقصه آهو جوان مهمان-

 (200: 1344 افغانی؛)

 (671: همان.)شدند برروده خنده از همه كه برداشت را نعلبکی گذاشت را استکان زد سقلمه او به زنش-

 ]شادی رود است[  .3.5

ي هستی بر  بنیاد استعاره عظمت و این استعاره یک مورد در هر یک از آثار افغانی آمده است، دریا به سبب وسعت

 دهد.شادي را نشان می ي تصویري، تصویرسازي شده است كه عمقشناختی و بر مبناي استعاره

، گرفتمی سرچشمه زائدالوصفش هیجان و باطن عمیق خرسند از كه شده حبس و تپش پر ذوقی با میران سید-

 (160: 1344 افغانی؛.)گفت سخن

 (467: 1361 افغانی؛. )زدمی موج نغمه صورت زیرپوست ایکودکانه شادی-

 

 ]شادی زمان است[ .3.6

این استعاره كه بر مبناي آن زمان جسمی است كه حركت می كند، دو مورد در شوهر آهو خانم آمده است، نویسنده 

با بیان احساس سرخوشی و طراوت از رسیدن فصل بهار كه نماد سرزندگی و زیبایی است آن را براي توصیف شادي 

 آورده است. 

موسم شادی و سرمستی فرا  هاي برف و باران سپري شده وها خبر داده بود كه روزمثل این كه غریزه به آن-

 (9:1344)افغانی؛ رسیده است

به زودی بهار و موسم تر به این لحاظ است كه ماه روزه و فصل زمستان هر دو رو به پایان است. شتاب او بیش-

 .(107)همان: شادی که رونقی کار اوست، فرا خواهد رسید
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 ]شادی سرزندگی است[ .3.7

از غنج زدن دل براي عینی كردن شادي بهره گرفته است كه نشانگر نشاط « شوهر آهو خانم»ی در دو مورد در افغان

 حد است. روح، طراوت باطنی و شادي بی

ي خود شادي . هما نورچشمان و قوّت زانویش بود. حتی در عبادات روزانهزدبا گرمی شورانگیزی دلش غنج می-

 (274:1344افغانی؛) كرد.خود احساس میقلبی و سپاس نسبت به خالق 

 (515تپید، به سوي سماور شتافت.)همان:و می زدآهو با دلی که از شادی غنج می-

سازي كرده است و آن حالت شادي و سرخوشی هاي رنج از شنگول بودن براي سرزندگی مفهومافغانی دو مورد در بافته

 شود.حاصل می است كه از علم به این كه آرزوها انجام یافته،

 (50:1361.)افغانی؛شنگول بودمشد، پنجاه تومان كاسبی كرده بودم بهتر از این نمی-

 (197.)همان:همیشه سرحال و شنگول استاسبی كه تیمار و خوراک خوب در انتظارش است،  -

 ]شادی شیرینی است[ .3.8

شادي برجسته كرده است و از عبارت قند در دل افغانی در هر دو اثر خود مفاهیمی مانند حالوت و شیرینی را براي 

 آب شدن براي شادي بسیار بهره برده است.

قند توی دلش آب گفتم این باب دندان توست، یک شبه چهل سال جوانت خواهد كرد. خدا بیامرز -

 (76:1344.)افغانی؛شد

 (273.)همان:کردندقند آب می در دل مرد سالمند و به آرزو رسیده،-

 قند توی دلم آب میكردم و از كسی چه پنهان،  زد، جمع را نگاه میه چشمانم برق میدر حالی ك-

 (65:1361.)افغانی؛شد

 غذا است[ ]شادی. 3.9 

به  شود. افغانی نیز از این اسم نگاشتسازي میها و از جمله فرهنگ ایرانیان شادي با خوراک مفهومدر برخی فرهنگ

هاي بهره برده است از اینرو این استعاره عالوه بر ساختاري بودن، در گروه استعاره سبب خوشایند بودن غذا در دو مورد

 گیرد.تصویري نیز قرار می

ها  و گوییرفتار میران با چاشنی ترش و شیرینی از بذلهآمد پاي روابط خانوادگی و جنس زن كه به میان می-

 (21:1344)افغانی؛داد دل جلوه میهكه او را شوخ، مهربان و زندشد ها آمیخته میخوش مشربی
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برند اي میي دزد و گوشت به گوشهاز ترس آن كه مدعی پیدا نکنند مثل گربه های خود راشادیكه  بسیارند كسانی-

 .(564)همان: بلعندمیو نجویده 

 

 
 

 (.96: 1397)بهرامی،  التواریخ رشیدي، مأخذ: راهیم از سه مرد غریبه، كتاب جامع: نگاره سارا در چادر و پذیرایی اب3تصویر

 

 ]شادی گیاه است[ .3.10

ي تشبیه، شادي مانند گلی است كه در زمین روییده، این استعاره چهار مورد در آثار افغانی به كار رفته است كه بر پایه

 بالیده و شکفته شده است.

 (192:1344)افغانی؛ خندان بودهایش تازه و اش همچنان شکفته و لبچهرهزن تعجبی نکرد -

 (309)همان:گردید ي تصمیم و اراده سنگین میگاه ابروانش به نشانه شکفت،اش خود بخود میگاه چهره-

 (398)همان: اش چون گل شکفته شداز شادی چهرهنگاهی به زن انداخت -

 (491:1361)افغانی؛ دادشکفت و شادی و اشتیاق را به من هم سرایت میهای سرخ خنده رو صورتش میگل-
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 (89: 1384ویلبر،  مأخذ:)، سلطان حسین بایقرا در باغ، كار بهزاد، مکتب  تبریز: 4تصویر

 ]شادی مستی است[ .3.11

 عمومی فرهنگ در شادي از حاصل مستی رو این از. است هاملت و اقوام يهمه مشترک خصوصیت شادي، به میل

 لذت و فرح يبرجسته هايویژگی گرفتن نظر در ضمن نگاشت اسم این در .شودمی شمرده مثبت و ارزشمند همواره

 .است شده برجسته و مثبت خوشایند معناي با شادي، مستی براي

 تا كردمی زمزمه خوشبخت زن گوش دم زندگی كه پنهانی موسیقی یک از بود بخشیفرح نواي جریان این يهمه-

 (51: 1344 افغانی؛. )سازد سرمست شادکامی و نیازیبی لذت از را او و بنشیند روحش اعماق در

: 1361 افغانی؛. )سازدمی سرمست محبت و شادی از را او و زندمی مادرش به تر هايلب با كودک كه لبخندي-

15) 

 ]شادی نور است[.3.12 

شادي و فرح، برق زدن و كند مفهوم نور است. از نظر نویسنده یکی از مفاهیمی كه معناي درونی شادي را ملموس می

گیرد زیرا هاي تصویري نیز قرار میوسیله عالوه بر هستی شناختی بودن، در گروه استعارهدرخشیدن است. بدین

 نویسنده شادي را به نور مانند كرده است.
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زد، دلیل برق میهایی که از یک شادی بیچشمزري دختر خورشید كه خواهر شیرخوارش را به بغل داشت با -

 (503:1344ایستاده بود.)افغانی؛

 (519.)همان:زدچشمانش برق میبه عادت همیشگی، هنگام گرفتن تصمیم تازه -

 (65:1361.)افغانی؛کردمزد جمع مستمعین خود را نگاه میدر حالی که چشمانم برق می-

 ]شادی نیرو است[ .3.13

 از خود روزمره تجربه براساس نویسنده است، آمده «خانم آهو شوهر» اوج شادي در توصیف در سه بار استعاره این

 ترملموس را شادي نیروي و كرده شادي استفاده قدرت دادن نشان براي است، قدرت نوعی كه نیرو مفهومی حوزه

 از درک این. شودمی درک شادي انتزاعی حوزه قدرت، و نیرو ملموس هايحوزه از استفاده با واقع در. است داده جلوه

 است. شده ،«گنجیددر پوست خود نمی» اصطالح ایجاد باعث كه است، شده حاصل «است نیرو شادي» نگاشت طریق

گذران این والیت در پیش رقاص تازه قرمزي كه فردا باید مردم خوشهاي سبز و این مرد تاكنون به امید اسکناس-

 (105:1344)افغانی؛ تگنجیده اساز خوشحالی در پوستش نمیكارش بچپانند، 

 (649)همان: گنجیدنددر پوست خود نمیها از طالق هما و لطف حضور پدر در پیش خودشان شب بچه-

 

 (39: 1396: نگاره نبرد اسفندیار با اژدها، شاهنامه شاه طهماسبی، مکتب تبریز، دوره صفوي، مأخذ: )طهماسبی عمران، 5تصویر
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 ]شادی جاندار است[ .3.14

 دهد.انگاري شادي را نشان میآمده است كه جاندار« شوهر آهو خانم»استعاره دو مورد در این 

هاي و به هوس پریدندهای شب فروز چمن از چپ به راست دوروبرش میلذت و شادکامی مثل کرمکـ 

 (67:1344كردند.)افغانی؛دلفریب خود دعوتش می

برند و اي میبه گوشه ی دزد و گوشتمثل گربهپیدا نکند از ترس آن كه مدعّی  های خود راشادیكسانی كه -

 (564.)همان:بلعندنجویده می

 ]شادی رنگ است[ .3.15

 كه آنجایی از. شودمی داده نسبت جسم یک عنوان به شادي به كه است عینی و ملموس ویژگی شادي بر رنگ اطالق 

 قابل و جسم چیز آن كه است واقعیت این ينشانه داشتن رنگ و دارند را خود خاص رنگ اجسام و موجودات يهمه

 شده آنها يپایه بر استعاراتی آمدن پدید سبب امر همین و است شده گرفته نظر در رنگ شادي، براي است، رؤیت

 ما فرهنگ در سفید براي شادي مدنظر بوده است، چون سپیدي نماد شادي و خوشبختی است كه رنگ. است

 . است آمده آهوخانم شوهر در مورد یک. باشدمی شادي احساس يبازگوكننده

محیط خانه از وجودش رنگ شادی به خود  ي سید میران به این زن موخاكستري شوخ و ظاهراً بی غم كهعالقه-

 (338:1344بیش از هر كس دیگر بود.)افغانی؛گرفت، می

 ی درون ظرف است[]شادی ماده .3.16

 «ظرف» مفهوم( 1980) جانسون و لیکاف يعقیده به شود،می سازيمفهوم ظرف درون يماده با شادي استعاره این در

 «ظرف» خارج جهان در كه هاییپدیده بر را ساختار این ما، مفهومی نظام و است مشخصی و روشن ساختار داراي

 ظرف ياستعاره بیندیشد، موردشان در و كند درک را آنها تا كندمی اعمال ندارند، روشنی ساختار و شوندنمی محسوب

. دارد وجود آن از هاییبخش یا بدن كلّ ،«ظرف درون» در مستقل اي-پدیده عنوان به «شادي» كه دهدمی نشان

 با افغانی آثار در. شودمی سازيمفهوم «ظرف درون يماده» كاهش یا افزایش صورت به «شادي» كاهش یا افزایش

 احساس كه است شخص دل آن، ظرف كه كرده عمل مایعات شادي مانند است، آمده لبریز شدن و جوشیدن افعال

 .كندمی تجربه را شادي

اش لبریز از شادی بازیافتهدید مانند هاجر مادر اسماعیل آهو كه حاجت خود را كامالً روا شده می-

 (148:1344.)افغانی؛بود
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 (51.)همان:کردنداز شادی و نشاط لبریز میهمه جا را زدند و مثل نسیم بهاري كشیدند، جست میها جیغ میبچه-

-، قاطی همساالن خود آفتاب مهتاب بازي میجوشیدشان میها که شادی و گرمای زندگی زیر پوستبچه-

 (51كردند.)همان:

ها را به نسیم داده با روحی لبریز از شادی، زلفخرامید. وار میي بلند این كشتی، ملکهآهو در عرشه-

 (69.)همان:بود

 (414كرد.)همان:ي خود سید میران را لبریز از سعادت می، به نوبهجوشیدشادی و نشاطی که در وجودش می-

های جان بخش زندگی از شادی و سعادت لبریز با نغمهعشق او چون روحی از تن گریخته، برگشته بود تا آن را -

 (530)همان:سازد

 گیرینتیجه

در دو داستان  هاي لیکاف و جانسونشناسی شناختی براساس نظریهدر زبان شادي مفهومی يهاستعارپژوهش در این 

سازي مفهومی فرآیند استعاره هاي رنج علی محمد افغانی بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد، درشوهر آهو خانم و بافته

 است، جشن شادي-2، شادي باال است ـ1اسم نگاشت به شرح زیرآمده است:  16مورد استعاره با  47«  شادي»واژه 

 است، سرزندگی شادي  ـ7است، زمان شادي ـ6 است، رود شادي ـ5 است، خندیدن شادي ـ4 است، جنون شادي ـ3

 است، نور شادي -12 است، مستی شادي ـ 11 است، گیاه شادي  ـ10 است غذا شادي ـ9 است، شیرینی شادي ـ8

 .  است ظرف درون يماده شادي -16 و است رنگ شادي -15 است، جاندار شادي -14 است، نیرو شادي -13

 انگاري،جاندار سرزندگی، جهت باال، نور، دهد شباهت فرهنگی شادي دربررسی اسم نگاشت با آراي كووچش نشان می 

كه تأییدگر تفاوت فرهنگی كمتر در مفهوم آن است. به لحاظ مبدأ  است نیرو و جنون مستی، ظرف، درون يماده

ي ي درون ظرف فراوانی باالتري دارد، بعد از آن، جهت باال، جشن، گیاه و نیرو هستند. براساس حوزهادهها، ماستعاره

سازي دو داستان آمده انگاري و جهتی در استعارهانگاري، جسمانگاري، سیالهاي جانورانگاري، طبیعتمبدأ فرآیند

درصد و استعاره  51/8درصد، استعاره جهتی با  06/51هاي مفهومی، استعاره ساختاري با است. از اقسام استعاره

 درصد آمده است. 42/40شناختی با هستی
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 ، پروانه عادل زادهفخري ساناز تقی پوري حاجبی، كامران پاشایی

 منابع:

 ها:کتاب

 ، تهران: سمت.1(. نگارگري ایران، ج1389آژند، یعقوب. )

 ؛ هنر صفوي، زند و قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.10(.تاریخ هنر ایران 1390اسکارچیا، چیان روبرتو. )

 كبیر.امیر ، تهران:شوهر آهو خانم. (1344). محمدافغانی، علی

 امیركبیر.: تهران رنج، هايبافت(. 1361) .دمحم یعل ،یافغان

 ، تهران: فرهنگستان هنر.(. منظره و هنر غرب، ترجمه بابک محقق1388اندروز، ملکوم. )

 

  مقاالت:

،ادبیات نمایشی «مکتب تبریز ایلخانی و مکتب شیراز تیموري بررسی تطبیقی منظره نگاري(. »1397) بهرامی، مهدي.

 .89-106. ، صص7و هنرهاي تجسمی، ش

، «هاي نسخه شاهنامه شاه تهماسبی مکتب نگارگري تبریز صفويتحلیل سبک نگاره(. »1398نژاد، سارا. )حاجی

 هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی.

(. مطالعه تأثیرپذیري نگاره هاي شاهنامه طهماسبی از تغییر مذهب در 1396مد طجري، پروانه. )احو  شاطري، میترا

 .45-61. ، صص42، نگره، شماره«دوره صفوي

بررسی شاخصه هاي  نگارگري مکتب تبریز ایلخانی (. »1398عزیزي یوسفکند، علیرضا؛ مسرور، شیالن و احمدي، مانا. )

 .31-40. ، صص 4هش در هنر و علوم انسانی، شماره، پژو«با تأكید بر شاهنامه دموت

در زبان فارسی: یک  هاي مفهومی شادياستعاره» .(1392) .عاصی، سید مصطفی آزیتا و افراشی،زورورز، مهدیس؛ 

ي پیاپی پژوهشی، شماره-هاي خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیشناسی و گویش، مجله زبان«تحلیل پیکره مدار

 .71-49 صص. :9

 .119-صص. 140: 12ش  پژوهی، ادب«. نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون» (.1389). زهره هاشمی،
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