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 چکیده
بندی كالم بوده  ای برای پیرایهپذیر بوده و آرایهاسههتعاره در دیدگاه كالسههیک، از زبان تفکیک

است كه به صورت از پیش اندیشیده به زبان وارد میشده، تا اینکه بر اساس نظریه استعاره مفهومیِ 
سون ) صر1980لیکاف و جان ستعاره  شد كه ا سان، ( بیان  ست و نظام مفهومی ان فاً امری زبانی نی

سازی بسیاری از مفاهیم انتزاعی  اساساً استعاری است و استعاره اغلب به طور ناخودآگاه برای مفهوم
های مفهومی  حتی در زندگی روزمره بشر كاربرد دارد. مقالۀ پیش رو با هدف شناسایی انواع استعاره

ا آن چون: جنگ، كین، ترس، خشههم، داد و بیداد، تخت و تاج های معنایی مرتبط ب قدرت و خوشههه
)نماد مفهوم انتزاعی سههلطنت( و مرگ، در شههاهنامۀ فردوسههی به نگارش درآمد. مبنای نظری این 
مقاله نظریۀ لیکاف و جانسهههون دربارۀ اسهههتعاره مفهومی بوده اسهههت. با بررسهههی توصهههیفی انواع 

ستعاره شتا ستخراج نگا رتبط با آن این نتیجه به دست آمد كه فردوسی برای ای مههای مفهومی و ا
های ملموس مفاهیم عینی همچون  های مفهومی مرتبط با آن از حوزه سازی قدرت و خوشهمفهوم

اشهههیاء، مظروفات و بندرت از خوراک، مکان و جانداران برای حوزۀ مبدأ بهره برده اسهههت. تحلیل 
ستعاره شان میدهد كه  آماری ا ستعارههای مفهومی ن شناختی»های  ا ستی  صد از  67/79با « ه در

درصههد در رتبۀ بعدی قرار دارد و  07/17با « های جهتی اسههتعاره»نظر كاربرد در رتبۀ نخسههت و 
 درصد اختصاص دارد. 25/3با « های ساختاری استعاره»كمترین استفاده به 

ستی های كلیدی:واژه ستعارۀ ه ستعارۀ مفهومی، ا ستعارۀ ا سی، ا ساختاری، شنا ستعارۀ  جهتی، ا
  فردوسی، شاهنامه، قدرت
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Analysis of conceptual metaphors of power and its related 

semantic clusters in the Shahnameh of Ferdowsi 
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Abstract 

Metaphor had been separated from the language in the Classic point of 
view and had been a figure of speech for paralysis of words, which it had 

been entered the language in a premeditated way until conceptual 

metaphor theory expressed by Lakoff and Johnson (1980). The theory 

suggests metaphor not only is a linguistic tool but also is a tool that enables 
people to use what they know about their direct physical and social 

experiences to understand more abstract things. In this paper, power as 

well as its related semantic clusters in the Shahnameh of Ferdowsi such as 
war, grudge, fear, anger, rampage, throne (conceptual symbol of the 

monarchy), and death are presented in order to understand different 

conceptual metaphors. The theoretical basis of this paper has been founded 
on Lakoff and Johnson’s conceptual metaphor theory. Investigation of 

descriptive studies of various conceptual metaphors and extraction of its 

related researches has been revealed that Ferdowsi employed the tangible 

domains of objective concepts such as objects, and rarely food, place, and 
living creatures for the domain of origin to conceptualize power and 

related conceptual clusters. Statistical analysis of conceptual metaphors 

shows that ontological metaphors as the highest one, orientational 
metaphors as the second one, and structural metaphors as the lowest one 

have achieved 79.67%, 17.07%, and 3.25%, respectively. 
 

Keywords: conceptual metaphor, ontological metaphor, structural 
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 قدمهم
پذیر بود، صههنعتی بود كه برای حصههول اسههتعاره در دیدگاه كالسههیک از زبان تفکیک

تأثیرات ویژه و از پیش اندیشههیده وارد زبان میشههد و به زبان كمک میکرد تا به آنچه هدف 

در سال « هایی كه با آنها زندگی میکنیماستعاره»اصلیش بود برسد. تا اینکه با انتشار كتاب 

ای در مطالعات ای مطرح شههد كه جان تازهلیکاف و مارک جانسههون نظریه اثر جرج 1980

ستعاره، كه تنها ابزاری آرایه سنتی به ا سی دمید، و تمایز میان نگاه  شنا ای بود، و نگاه معنی

های تازه به اسههتعاره كه یک سههازوكار ذهنی اسههت را مطرح كرد و نشههان داد كه اسههتعاره

ا فراگیرند كه ما از وجود آنها بی خبریم. این نظریه بیان مفهومی چنان در زبان روزمره م

میکند كه نظام ادراكی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و 

 غیراختیاری، در زندگی روزمرۀ انسان به كار میرود.

ه سراسر بر اساس نظریه لیکاف و جانسون استعاره، تنها به حوزۀ زبان محدود نشده، بلک

شه، عمل و حتی پیش پا افتاده شه اندی ترین جزئیات زندگی روزمرۀ ما را در بر میگیرد و ری

یا  یه امور عینی و مفهومی  پا ما دارد و مبتنی بر درک امور انتزاعی و بر  بان روزمرۀ  در ز

 تصویری كردن مفاهیم است.

ست، نه كلمات و بنی ستعاره مفهوم ا ستعارۀ مفهومی، كانون ا ساس در ا ستعاره بر ا ان ا

ست بلکه بر پایۀ تجربه شباهتشباهت نی سان و درک  ساس های این حوزههای ان ها، بر ا

شکل میگیرد و جالب اینکه در مفاهیمی همچون اخالق، زمان، رخدادها و تجربه های ذهن 

های مشههترک ها اختیاری و خودآگاه نیسههت و طبیعت و تجربهاین نظام مفهومی، اسههتعاره

گیری آن مؤثر است. لیکاف بر اساس تحلیل زبانشناسی از زبان استعاری، ها در شکلانسان

شق،  صاد، ع ضوعات انتزاعی همچون اقت سان درباره مو ستدالل میکند كه درک و تفکر ان ا

مرگ، قدرت، سهههالمتی، روح، جنگاوری یا اخالق به نحوی ریشهههه در تفکر انسهههان دربارۀ 

ن اسهههتدالل انسهههان به ناچار برای درک و شهههناخت امور مفاهیم این جهانی دارد، طبق ای

استعاره از دید زبان شناسی شناختی، ابزار »انتزاعی باید از مفاهیم محسوس استفاده كند. 

درک مفاهیم انتزاعی است. در استعارۀ مفهومی، امور انتزاعی بر اساس امور عینی و ملموس 

صل  ست به این ا شوند و عکس آن ممکن نی صلِ دریافت می شناختی، ا سی  شنا در زبان 

)بررسی و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی، براتی: ص « های استعاری گویند.یکسویگیِ انگاره

66) 

ستعاره سی برخی ا صلی این پژوهش به برر شاهنامه در محدودۀ قلمرو ا های مفهومی 

ر پژوهش تعریف جدید كه جرج لیکاف و مارک جانسون ارائه میکنند، اختصاص داده شد. د

های معنایی مرتبط سازی عناصر انتزاعی قدرت و خوشهسازی و مفهومحاضر شیوۀ ملموس
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با آن مانند: جنگ، كین، ترس، خشههم، داد و بیداد، تخت و تاج )نماد سههلطنت( و مرگ، بر 

 اساس نظریه لیکاف و جانسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 سؤاالت پژوهش
 اسخ میدهد:این پژوهش به سؤاالت زیر پ

ستعاره -1 سامد انواع طبقات ا سبت به یکدیگر در پیکرۀ شاهنامۀ فردوسی ب های مفهومی ن

 چگونه است؟

های مفهومی هسههتی شههناسههی دربارۀ های مبدأ در طبقه اسههتعارهپر بسههامدترین حوزه -2

 های معنایی مرتبط با آن در شاهنامه كدام هستند؟قدرت و خوشه

 اهداف پژوهش
گان در این پژوهش این اسهههت كه دریابند كه شهههاهنامه )و به تبع آن هدف نگارند

زبانان( به كمک اسههتعاره در زبان روزمره، از كدام دسههته مفاهیم ملموس برای بیان فارسههی

های معنایی مرتبط با آن بیشتر بهره میبرند، تا از این رهگذر مفاهیم انتزاعی قدرت و خوشه

 و كاركرد ذهنی آن دست یابند. به شناخت بهتری از زبان شاهنامه

 پیشینۀ پژوهش
ستعاره سی پیکره ا ضر به برر شاهنامه میپردازد؛ لذا به نظر پژوهش حا های مفهومی در 

سایر آثار  شاهنامه و  ستعاره مفهومی در  سد به اجمال به معرفی آثار مطرح در حوزه ا میر

عاره مفهومی از سهههال  باب اسهههت عه در  طال تاب  1980ایرانی بپردازیم؛ م با انتشهههار ك

ستعاره» شکل جدیدی به خود « هایی كه با آنها زندگی میکنیما سون،  تألیف لیکاف و جان

ای در خصههوص نظریه اسههتعاره مفهومی در زبان فارسههی از گرفت. مطالعه و پژوهش پیکره

گیری در مطالعات این های اخیر سرعت چشمای طوالنی برخوردار نیست، اما در سالسابقه

ستناد به دادهحوزه ب شود. از جمله این پژوهشا ا ها مقاالت: های برگرفته از پیکره، دیده می

بررسی استعاره مفهومی )تشخیصی( در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی، 

سراج و محمودی ) شته  ستعاره1395نو سی از ( و ا شاهنامۀ فردو سی در  شنا ستی  های ه

( از همان نویسههندگان؛ اسههتعاره مفهومی رد در 1397دیدگاه زبان شههناسههی شههناختی )

ستوار ) شته ا ستعاره1392شاهنامه، نو سی، (؛ ا شاهنامۀ فردو های مفهومی حوزۀ اخالق در 

(؛ اسههتعارۀ مفهومی نور در دیوان شههمس، نوشههته بهنام 1397نوشههته سههراج و محمودی )

پیکره مدار، نوشههته های مفهومی در زبان فارسههی، تحلیلی شههناختی و (؛ اسههتعاره1389)

های معنایی مرتبط با آن در (؛ اسههتعارۀ مفهومی عشههق و خوشههه1394افراشههی و دیگران )

های مفهومی در دیوان شههمس بر (؛ اسههتعاره1397تذكره االولیای عطار، نوشههته عباسههی )

(؛ تحلیل شههناختی 1392مبنای كنش حسههی خوردن، نوشههته كریمی و مهماندوسههتی )

(؛ استعارۀ 1395در مثنوی و دیوان شمس، نوشته عالمی و كریمی ) استعارۀ مفهومی جمال
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(؛ استعارۀ مفهومی 1397زاده )مفهومی شادی در دیوان شمس، نوشته محمدیان و فرحانی

های مربوط به (؛ مقایسههه اسههتعاره1395آینه در ادب عارفانۀ فارسههی، نوشههته اسههکویی )

ساس ال سی بر ا سی و انگلی شم در زبان فار ساس خ سی لیکاف و كوچش، اح شنا گوی زبان 

صراحی و عموزاده ) ستعاره1392نوشته  شناختی ا سنایی، (؛ تحلیل  شق در غزلیات  های ع

شته زرقانی و دیگران ) ستعاره1392نو ستناد به (؛ تحلیل ا شرم با ا های مفهومی در حوزۀ 

های عاره(؛ بررسی است1393زاده )شواهدی از شعر كالسیک فارسی، نوشته افراشی و مقیمی

ضرب ضایی و مقیمی )المثلمفهومی در  (؛ بازتاب مفهوم دل بر 1392های فارسی، نوشته ر

(؛ تحول 1392های فارسی و اوكراینی، نوشته مازه پوآ )های مفهومی در زبانمبنای استعاره

ستعاره شته دیلمقانی تاریخی ا سمک عیار، نو سی: مطالعۀ موردی  های مفهومی در زبان فار

 در این عرصه خودنمایی میکنند.( 1391)

 پژوهش روش
ترین روش برای پاسخ در این پژوهش شیوۀ جستجوی دستی از پیکرۀ شاهنامه مناسب

به سههؤاالت پژوهش بود، اما از آنجا كه مطالعه كامل متن شههاهنامه مسههتلزم صههرف وقت و 

ندوم گزینش انرژی زیادی است، لذا متون مورد بررسی از حجم پیکرۀ شاهنامه به صورت ر

ب شد تا توازن در پیکره رعایت شود هایی انتخاشدند؛ از جلدهای مختلف شاهنامه داستان

شت شد و خطر بردا سبتاً قابل قبولی برخوردار با ست به لحاظ تعداد و و از تنوع ن های نادر

ستعاره ّصههای مفهومی قدرت و خوشهانواع ا ها های معنایی مرتبط با آن، كه در بعضی از ق

 با تراكم بیشتری وجود دارد، نتایج این پژوهش را تهدید نکند.

داستان از شاهنامه انتخاب شدند: داستان جمشید، داستان ضحاک، داستان  9ابتدا این 

فریدون، داستان سهراب، داستان فرود، داستان كاموس كشانی، داستان اكوان دیو، داستان 

شکانیان،  سفندیار و پادشاهی ا شدند و نبرد رستم و ا سپس ابیات انتخابی به دقت مطالعه 

در مواجهه با موارد اسههتعاری آنها را اسههتخراج كرده و اسههتعارۀ مفهومی نهفته در پس آنها 

ها در چهارچوب نظری لیکاف و جانسهههون مشهههخص میشهههد. در گام بعدی این اسهههتعاره

مه ارائه شههد. های مفهومی در شههاهنابندی شههدند و گزارشههی آماری از انواع اسههتعارهطبقه

های هستی شناسی و ساختاری های حوزه مقصد در استعارههای مبدأ و واژههمچنین حوزه

شد و متداول شخص  ستعارهترین حوزهم سی در كل های مبدأ در طبقه ا شنا ستی  های ه

 پیکره شاهنامه در جدولی ارائه گردید.

 بحث و بررسی

 استعاره از دیدگاه كالسیک
ستعاره نوسازیِ بیا شیوها ست كه به گوینده این ن و ادای معنای واحد به  های مختلف ا

ای كه نامکرر بنماید در عبارات مختلف تکرار كند و امکان را میدهد كه یک معنا را به گونه
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جاحظ در »آور شههدن كالم جلوگیری كند. ای نو بپوشههاند و از ماللغرض خود را در جامه

سهههتعاره نامیدن چیزی اسهههت به نامی جز نام اصهههلیش البیان و التبیین آورده و میگوید: ا

)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ص « هنگامی كه جای آن چیز را گرفته باشد.

یکی از طرفین تشههبیه را ذكر كنی و »( تعریف سههکاكی هم از اسههتعاره آن اسههت كه: 109

شبهٌ به داخ شبّه در جنس م ست.طرف دیگر را اراده كنی و ادعا كنی كه م شده ا صور « ل  (

سانی، طالبیان: ص  سبک خرا شاعران  شعر  ( بنابراین میتوان گفت از دیدگاه 69خیال در 

«  ای اسهت كه یک طرف آن حذف شهده اسهت.اسهتعاره، در واقع تشهبیه فشهرده»سهنتی: 

عاره 92)بالغت تصهههویر، فتوحی: ص  كاركرد اسهههت كل در دیدگاه كالسهههیک  به طور   )

سازی و پیرایه سطح بنشکوهمند سیاق كالم را از  ست، كاركردی كه  شتار ا دیِ گفتار و نو

 عادی و معمول زبان فراتر میبرد.

ای زبانی اش در یونان پدیدهگویند. در معنی سههنتی« متافور»در انگلیسههی اسههتعاره را 

بالغت »است كه چیزی را از یک حوزه معنایی به حوزه معنایی دیگر حمل میکند. در كتاب 

توحی بیان میدارد كه اسههتعاره )متافور( كه در بالغت سههنتی اروپا میراث دكتر ف« تصههویر

ارسههطویی میباشههد، هر نوع انتقال از لفظ به لفظ دیگر اسههت؛ ارسههطو بر این باور بوده كه 

اسهتعاره به طور معمول در سهطح واژه رخ میدهد، وی اسهتعاره را نقل اسهم چیزی به چیز 

غیان جدید متافور داد و سهتد میان تصهورات و معامله دیگر میدانسهته اسهت اما در نگاه بال

 هاست.میان بافت

 استعارۀ مفهومی

های نقطه آغاز نگاه تازه به اسههتعاره در حوزۀ زبان شههناسههی شههناختی رویکرد و نظریه

در سال « هایی كه با آنها زندگی میکنیماستعاره»لیکاف و جانسون است كه با انتشار كتاب 

اف و جانسههون بر اسههاس دیدگاه زبان شههناسههیِ شههناختی، تمام ، مطرح شههد. لیک1980

شان را در واكنش به جنبه شیدند، آنها نظر ستعاره را به چالش ك سنتی درباره ا های نظریه 

چهار فرضیۀ عمدۀ كالسیک كه پیشینۀ آن در سنتِ غربی به زمان ارسطو باز میگردد، بیان 

كالسههیک مانع از درک طبیعت اندیشههۀ  كردند و ادعا كردند كه تعریف اسههتعاره به شههیوۀ

دیدگاه كالسههیک در چهار مورد زیر اشههتباه »اسههتعاری و ژرفای آن اسههت. به اعتقاد آنها: 

شباهت میداند؛ همۀ مفاهیم را  ستعاره را  ساس ا ستعاره را كلمه میداند؛ ا میکند: ماهیت ا

؛ و سرانجام اینکه، حقیقی فرض میکند و استعاره را مربوط به بخش غیرحقیقیِ زبان میداند

ای كه با طبیعت ذهن و اسهههتعاره را یک تفکر عقالنی و خودآگاه قلمداد میکند، نه شهههیوه

)نظریه اسههتعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسههون، « های ما شههکل گرفته اسههت.بدن

 (122هاشمی: ص 
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را تنها  رویکرد مطرح شههده كه در تقابل با دیدگاه سههنتی اسههتعاره قرار دارد، اسههتعاره

ناپذیر ذهن میداند ای به عنوان زیور كالم نمیداند بلکه استعاره را ویژگی اجتنابابزاری آرایه

اسهههتعاره مفهومی در الیه »به منظور درک بهتر مفاهیمِ انتزاعی از طریق مفاهیمِ ملموس. 

گ، هنر، ذهن مورد بررسهی قرار میگیرد و همگی آنها باز نمود زبانی نمییابند، بلکه در فرهن

آداب و نمادها نیز حضههور دارند، چراكه نظام مفهومی ذهن تا حدود قابل توجّهی اسههتعاری 

 (44های مفهومی در زبان فارسی، افراشی: ص )استعاره« است.

ستعاره ستند، تجربههای مفهومی بازتاب تجربهیعنی ا هایی كه از محیط های ذهن ما ه

ستری اجتماعی به دست آورده شدهاز فرهنگ برای ما معنیایم و در ب ستعاره»اند دار  های ا

)بررسی « مفهومی، اختیاری و دل بخواهی و تصادفی نیستند بلکه در تجارب ما ریشه دارند.

های مفهومی ( كاركردهای شناختی استعاره72و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی، براتی: ص 

های ناشناخته، كردن مفاهیم و پدیدهتجسم مفاهیم انتزاعی، شناخت پذیر »عبارت است از: 

ها، ها، جاندار نمایاندن مفاهیم و پدیدهخلق معنی یا شبه معنی، روشنگری مفاهیم و اندیشه

صیف. شق در تذكره االولیاء، « اقناع مخاطب، بین عواطف عرفانی و تو ستعاره مفهومی ع )ا

 (120عباسی: ص 

بلکه »یک آرایه ادبی به حساب نمیآید بر اساس این ماهیت تازۀ استعاره، استعاره فقط 

شود... همچون ابزاری مفید، نقش مهمی  سوب می شر مح شناختی ب فرآیندی فعال در نظامِ 

ها و امور دارد و در حقیقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد در شهههناخت و درک پدیده

ها و ندیبریزی میشهههود و تعداد زیادی از طبقهمیکند كه زنجیرۀ رفتاری طبق آن برنامه

ها صههورت میگیرند و بسههیاری از مفاهیم، به خصههوص های ما بر حسههب اسههتعارهاسههتنباط

سته ستعاری اطالعات و انتقال دان ای به زمینۀ ها از زمینهمفاهیم انتزاعی، از طریق انطباق ا

 )همان(« یابند.دیگر نظم می

 نگاشت
سئله شت م ست. ایننگا ستعارۀ مفهومی ا سی در نظریۀ ا سا صطالح كه از حوزۀ  ای ا ا

ست، قیاس شده ا ضیات به عاریت گرفته  سنادی بیان ریا ست كه در قالب جمالت ا هایی ا

میشههود و مفاهیم را بازنمایی میکند و رابطۀ تناظری بین مجموعۀ مفاهیم ذهنی و مفاهیم 

ه كین دان»عینی، كه غالباً ناآگاهانه هسهههتند، را بیان میکند. برای مثال اسهههتعاره مفهومیِ 

 را كه در بیت زیر نهفته است را در نظر بگیرید:« است.

 مگر كان درختی كزین كین بِرُسههت

 

سههههت   بههآب دو دیههده تههوانههیههم شهههُ

 (112: 1)شاهنامه، ج                     

ستیم. یکی حوزۀ ملموسِ  شاهد دو حوزۀ مفهومی ه )كه درخت « دانه»در این بیت ما 

كه حوزه مقصههد ما را « كین»دیگر مفهوم انتزاعیِ  از آن میروید( كه حوزه مبدأ ماسههت و



 207/ های معنایی مرتبط با آن در شاهنامۀ فردوسیهای مفهومی قدرت و خوشهاستعاره تحلیل

اطالعات از حوزه مبدأ بر حوزۀ « كین دانه اسههت.»تشههکیل میدهد. در اسههتعاره مفهومیِ 

 مفهومیِ مقصد نگاشت میشود.

 ای با مفاهیم عینی و متعارفحوزه مبدأ: مجموعه

 ای با مفاهیم ذهنی و انتزاعیحوزه مقصد: مجموعه

ارۀ مفهومی سه ركن اصلی دارد: نگاشت، حوزه مبدأ، حوزه مقصد. و بر این اساس استع

ساختار مفهومی ویژه ستعاره،  ای دارد كه بدون كمک حوزه مبدأ و امور ملموس نمیتوانیم ا

از حوزه مقصد و امور انتزاعی درک صحیحی داشته باشیم. نظریه استعاره مفهومی بر خالف 

ستن ستعاره بر نظریه كالسیک میگوید این كلمات نی ساس ا سازند بلکه ا ستعاره را می د كه ا

 روابط مفهومی دو حوزۀ مبدأ و مقصد استوار است.

 های مفهومیبندی استعارهطبقه

ستعاره سون ا سه از نظر لیکاف و جان شناختی به  ساس كاركردهای  های مفهومی بر ا

 دسته تقسیم میشوند:

 ساختاری -3جهتی،  -2هستی شناسی،  -1

 

 های هستی شناسیاستعاره -1
ای از دیدن مفاهیم نامحسههوس و بیان تجربیات انتزاعی و مبهم این نوع از اسههتعاره شههیوه

 نظیر ترس، خشم، كینه، عدالت، ظلم و... را فراهم میسازد.

 (273: 6( من امروز ترسِ ترا بشکنم )شاهنامه، ج 1

 (95: 1( فرستنده پر خشم و من بیگناه )شاهنامه، ج 2

 (66: 1زكینه، دلی پر ز داد )شاهنامه، ج ( سری پر 3

 (81: 1( هران چیز كز راه بیداد دید )شاهنامه، ج 4

ستعاره صد ماهیتی وجودی اعطا در ا سی به مفاهیم انتزاعیِ حوزه مق شنا ستی  های ه

ها، عواطف میشود تا بهتر درک شوند، برای درک امور انتزاعی نظیر رویدادها، حاالت، كنش

های ملموسهههی همچون اشهههیاء، ظرف، مواد، غیرمادی یا مبهم آنها در قالبو دیگر مفاهیم 

مکان، شههخص و... بیان میشههوند. بدین طریق قادر میشههویم مفاهیمی را كه تا پیش از این 

 اند بهتر تشخیص دهیم.برایمان مبهم بوده

 های معنایی مرتبط با آنقدرت و خوشه

ستعاره سی ا شه های مفهومیپژوهش پیش رو به برر های معنایی در حوزۀ قدرت و خو

شم، داد و بیداد، تخت و  مرتبط با آن میپردازد؛ مفاهیم انتزاعی چون: جنگ، كین، هول، خ

شدند. منظور از قدرت در  سی  ستخراج و برر شاهنامه ا سلطنت( و مرگ از ابیات  تاج )نماد 

و قراردادی كه  این پژوهش، قدرتِ فرمانروایی و قدرتِ دیوانی اسههت همان قدرت اجتماعی
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ها ترین زمانبرعکس قدرت پهلوانی و قدرت خرد و اندیشهههه خدادادی نیسهههت، از كهن

شایسته بود كه قدرت شاهان از لحاظ نظری تابع اخالق و دین باشد اما چون این مجموعه 

ست و اگر  شته ا صاحب قدرتی این حریم را مقدس دا ست كمتر  با نفس قدرت در تعارض ا

ی شهاه یا صهاحب مقام را از تخطی باز دارد كمترینِ خطر، طرد شهدن آن از اطرافیان، كسه

ها گیرتر میشود تا مخالفتتر و سختشخص از قلمرو قدرت است، قدرت با گذر زمان خشن

سیله شید كه ابتدا و ستری و خدمت به اهورا را در نطفه خفه كند. قدرت جم ای برای دادگ

ایی میکشههاند كه خود را خدا میداند و این اسههت مزدا بود با گذشههت زمان كار او را به ج

خصوصیت شگفت قدرت، و این نه تنها در جهان اسطوره بلکه در عالم واقعیت نیز مصداق 

های بشری، دارد. وقتی ماران ضحاک از مغز سر جوانان تغذیه میکردند گرانبهاترین موهبت

 آزادی، داد، زندگی و... خوراک قدرت میشدند.

ی توسههل به قدرت نمیتوانسههت ضههحاک را در بند كند و كیخسههرو، بی گرچه فریدون ب

اریکه قدرت نمیتوانست حقّ ستمکش را از ستمگر بستاند و عدل بگستراند اما همین قدرت 

سهراب به مرگ طبیعی  سیاوش و  شاند؛  سیاری را به كام مرگ میک ست كه بی گناهان ب ا

وس اسههت كه نعمت نوشههدارو را از دوسههتی و سههتم كاو نمیمیرند بلکه كشههندۀ آنها قدرت

سههههراب و حمایت پدرانه را از سهههیاوش دریغ میکند، همین طور بر افروزانندۀ آتش جنگ 

میان رسههتم و اسههفندیار نیز، گشههتاسههب اسههت كه دیو قدرت از او هیچ چیز اهورایی باقی 

شند و بس! قدرت برای آنها سب تنها به حفظ قدرت میاندی شتا ست. كاووس و گ شته ا  نگذا

ست و در راه این هدف، طبیعی ست، هدف ا سیله نی  -ترین مواهب اهوراییترین و مقدسو

ها، لذت قدرت آنها را بس را قربانی میکنند. از لذت -انسهههان دوسهههتی و حتی مهر فرزندی

است. آنها برای ادامۀ قدرتِ نامیمونِ خود، آگاهانه و در كمال گستاخی اطرافیان را به سوی 

 ، چنین است خواست قدرت.نابودی میفرستند

ساطیری« قدرت» شاهنامه به ویژه در بخش ا ست. پهلوانی محوری -در  ضوع ا ترین مو

توزی میکنند و دسهههت به قدرت طلبان برای اثبات قدرت یا كسهههب قدرت بیشهههتر كینه

رفتارهای انتقام جویانه میزنند كه نتیجه آن جنگ افروزی اسهههت، در طول تاریخ قدرت، 

گران همواره برای تحمیل ر گونه عدالت یا بی عدالتی اسههت، خشههمِ سههلطهنیروی محركۀ ه

ست سلطههای به جا و نابهخوا ست، اما پذیران بیم و ترس پدید آورده جای آنها در وجود  ا

گران هم در برابر قدرت مرگ و مشهههیّت الهی مقهورند. اگر قدرت را قدرتمندترین سهههلطه

صویر مركزی خوشه صویر پایین های معنایی فوق ت فرض كنیم میبینیم كه با مفاهیم فوق ت

 قابل ترسیم است.
 

 



 209/ های معنایی مرتبط با آن در شاهنامۀ فردوسیهای مفهومی قدرت و خوشهاستعاره تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هستی شناسی حوزه قدرت در شاهنامهاستعاره
ستعاره 7553از میان  شاهنامه، ا شده از  سی در قالب بیت مطالعه  شنا ستی   98های ه

ستعاره سامدترین نوع از ا شت، پر ب سم نگا ست. در زیر با رای مفاهیم انتزاعی های مفهومی ا

هایی از پیکره های مفهومی از گونه هسههتی شههناسههی، مثالمورد پژوهش در حوزه اسههتعاره

شاهنامه میآوریم. )الزم به ذكر است كه آدرس ابیات بر اساس شاهنامه فردوسی )بر اساس 

چاپ مسکو(، به كوشش دكتر سعید حمیدیان آورده شده است و عدد سمت چپ، نمودار 

 است.( صفحۀ بیت

 جنگ )رزم، پیکار، كارزار(

بزرگترین مسههئله بشههر مبارزه اسههت، مبارزه برای كسههب یا افزایش قدرت. از آنجا كه 

موضههوع نبردی « قدرت»قدرت برای دارندگانش مزایا و امتیازهایی فراهم میکند، از این رو 

ن، جوهر قدرت در ذات خود متجاوز و جنگ افروز اسههت. در آزادی دیگرا»بی پایان اسههت. 

)تراژدی « حیاتشان، چنگ میاندازد. هیوالیی است كه از جوهر هستی دیگران تغذیه میکند.

 (154قدرت در شاهنامه، رحیمی: ص 

ای كه ظرف را پر میکند، شههیء شههکسههتنی، های زیر جنگ و رزم به مثابه مادهدر بیت

 منسوج گستردنی، كاالی فروختنی و خوراک، مفهوم سازی شده است.

 ابه ماده )شیء( موجود در ظرفِ سر:به مث 

فتههان رزم خ هراب  پوشههههیههد سهههه  ب

 

 غمی شههههد تهمتن چو بیههدار شههههد

 

پر ز رزم  بزم سههههرش  پر ز  لش   و د

 (232: 2)شاهنامه، ج                       

 پهر ز پهیهکههار شههههدپهر خهرد  سههههر

 (305: 5)شاهنامه،ج                        

 خشم و تندی كین و كینه قـدرت

 تاج و تخت

 )نماد سلطنت(

 جنگ بیم و بیداد

م
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 به مثابه شیء شکستنی:•

 گُرز و شهههمشهههیر كین ز كف بفگن این

 

 بههر زمههیههنو بههیههداد را  بههزن جههنههگ 

 (232: 2)شاهنامه،ج                       

 به مثابه منسوج گستردنی )پارچه یا قالی(•

 گَهرو پهور جهمّسههههت و مهغهز قهبههاد

 

 جههنههگ را بههرگشههههادبههنههادانههی ایههن  

 (55: 4)شاهنامه،ج                          

 به مثابه كاالی فروختنی:•

میتو د ه كوشههههد  بیههداد  نی كههه   ا

 

 همی فروشههههدو مردی  جنههگهمی  

 (304: 6)شاهنامه،ج                        

 به مثابه خوراک:•

نددو شهههیر اوژن از  مد نگ سهههیر آ  ج

 

یم كههه تهها روزگههار جو می چههاره   ه

 

 همهه خسهههتهه و گشهههتهه دیر آمهدنهد 

 (225: 2)شاهنامه،ج                       

 زارتههرا سهههههیههر گههردانههد از كههار

 (302: 6)شاهنامه،ج                      

 های مربوط به جنگ:نگاشت

 ای مظروف است.جنگ ماده

 جنگ شیء است.

 جنگ قالی است.

 جنگ كاال است.

 جنگ خوراک است.

 

 ستم و بیداد

در تحلیل قدرت با دو كس سهههروكار داریم، یکی كسهههی كه ارادۀ خود را بر دیگران »

كه تسهههلیم این تحمیل میگردد... قدرت، یعنی تحمیل ارادۀ تحمیل میکند و دیگر كسهههی 

( شههخص قدرتمند برای 11)تراژدی قدرت در شههاهنامه، رحیمی: ص « كسههی بر دیگران.

های خود را بر دیگران تحمیل كند و این ویژگی پیش بردن منافع خود میکوشد تا خواست

ل رأی شههخص بر دیگران تمایل طبیعی انسههان اسههت و تنها فقدان قدرت میتواند از تحمی

جلوگیری كند. نیروی محركۀ هر گونه بی عدالتی قدرت اسههت تا آنجا كه گاه دارنده قدرت 

پذیر نیازمند است؛ تجربه گر به سلطهها میزند، همواره سلطهترین جنایتدست به سهمگین

ستفاده  سوء ا صاحب قدرتی گرایش دارد كه از قدرت  سان  شان میدهد كه هر ان تاریخی ن

 كند.
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سههازی شههده های زیر بیداد و سههتم گاه به مثابه مکان و گاه به مثابه شههیء، مفهومدر بیت

 است.

 به مثابه شیء دیدنی:•

 بههدو گههفههت مهههههتههر بههروی دژم

 

 دیههدی سهههتمكههه بر گوی تهها از كههه  

 (62: 1)شاهنامه،ج                          

 به مثابه مکان:•

 دیههد راه بههیههدادهههران چههیههز كههز 

 

بر كههان نههه آبههاد دیههد هر آن   بوم و 

 (81: 1)شاهنامه،ج                         

 ای مظروف كه ظرفِ دل را پر كند:به مثابه ماده•

كوه شههههد بر سههههپههد  چرم   ز راه 

 

بود  جفهها  پر  لش  توه شههههد د  نسهههه

 (50: 4)شاهنامه،ج                          

 های مربوطه به ستم:نگاشت

 ستم شیء است.

 است.ستم مکان 

 ای مظروف است.ستم ماده

 داد
در پیکره مورد پژوهش تنها با یک مورد اسهههتعاره مفهومی در خصهههوص عدالت مواجه 

قالی  یا  پارچه  ثل  به منسهههوجی گسهههتردنی م ثا به م یت  لت در این ب عدا كه  گردیدیم، 

 سازی شده است.مفهوم

یروز و شههههاد پ یگههه رفههت   وزان جهها

 

 دادبههر كشههههور پههارس  بههگسههههتههرد 

 (154: 7)شاهنامه،ج                         

 نگاشت مربوط به این بیت:

 داد قالی است.

 هول )بیم، ترس یا اندیشه(
گران برای تحمیل اراده خویش بر دیگران از قدرت استفاده میکنند در طول تاریخ سلطه

پذیران از گیری و خشونت به خرج میدهند و سلطهها، سختو در صورت مواجهه با مخالفت

شی ر شوند، به طور كلی هول و بیم حالت عاطفی نا سلیم این تحمیل می وی ترس و اجبار ت

 از احساس درماندگی در مواجهه با قدرتِ برتر است.

ست كه قابلیت آن را در بیت شه به مثابه ماده ا های زیر مفهوم انتزاعی بیم، هول یا اندی

ست عاره مفهومی از نوع ظرف است( دارند كه در ظرفی همچون دل )دل نیز در اینجا نوعی ا

قرار بگیرند همچنین در برخی ابیات به مثابه چرک و آلودگی هسههتند كه باید از دل زدوده 
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ست( در دو  شیء )پارچه( ا ستعاره مفهومی از نوع  شوند )دل نیز در اینجا نوعی ا سته  ش و 

ی شهده سهازمورد نیز ترس به مثابه شهیء شهکسهتنی و گیاه و علف هرز، مفهوم و ملموس

 است:

 ای مظروف، موجود در ظرف دل:به مثابه ماده•

گون ن گنههده  ف موبههدان سههههر  همههه 

 

ید بد په را  مان ز دور آن سههه  چو هو

 

 وزان آبههخههور شههههد بههجههای نههبههرد

 

هول دل  ُر از  خونپ پر ز   ، دیههدگههان 

 (56: 1)شاهنامه،ج                        

ید  دلش گشههههت پر بیم  و دم در كشههه

 (207: 2)شاهنامه،ج                      

 و روی زرد پههر انههدیشههههه بههودش دل

 (236: 2)شاهنامه،ج                      

 به مثابه آلودگی و چرک كه باید از دل زدوده و شسته شود:•

 بهومههان چنین گفههت سههههرابِ گُرد

 

 ازو خوردنی خواسهههت رسهههتم نخسهههت

 

  انههدیشههههه از دل ببههایههد سهههتردكههه  

 (207: 2اهنامه،ج )ش                        

 ز اندیشهههگان دل بشهههسهههتپس آنگه 

 (230: 2)شاهنامه،ج                       

 به مثابه شیء شکستنی:•

نم ت می از  ه ترسهههی   گر ایههدونههک 

 

 تههرسِ تههرا بشههههکههنههممههن امههروز  

 (273: 6)شاهنامه،ج                       

 خاک(: به مثابه علف هرز كه باید از دل كَنده شود )دل به مثابه•

 كَههنَههم تههرس را از دلههمچههگههونههه 

 

 بهدین سههههان كز انهدیشههههها بگسهههلم  

 (273: 6)شاهنامه،ج                       

ست كه باید از  شیء )طناب یا زنجیر( ا شه به مثابه  صرع دوم بیت فوق اندی همچنین در م

 آن رها شد.

 های مربوط به ترس )هول، بیم یا اندیشه(:نگاشت

 است.ای مظروف ترس ماده

 ترس آلودگی است.

 ترس شیء شکستنی است.

 ترس علف هرز است.

 خشم و تندی

به موجودی  بدیل  مام بخش انسهههانی و اهورایی آدمی را میجَوَد و او را ت گاه ت قدرت 

سالت معنوی خویش باز  سان را آلوده كند او را از ر شم روان ان شمناک میکند، وقتی خ خ
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ها میزند، خشههِم م باشههد دسههت به انواع جنایتمیداردو فرد خشههمگین اگر دارای قدرت ه

های زیر خشههم مفهومی انتزاعی آفرین بوده اسههت، در بیتآمیخته با قدرت همیشههه فاجعه

ای كه میتواند وجود انسان را )به مثابه ظرف( پُر كند یا به مثابه شیء است كه به مثابه ماده

 سازی شده است:و آلودگی مفهوم

 موجود در ظرفِ وجودِ آدمی: به مثابه ماده مظروف،•

 پیههامی درشههههت آوریههده بههه شههههاه

 

 و من بیگنههاه فرسهههتنههده پُر خشهههم 

 (95: 1)شاهنامه،ج                          

 به مثابه آلودگی كه باید از چشم شسته شود:•

 تو بهها او چههه گویی بکین و بخشهههم

 

 ز خشهههم چشهههماز دلت كین وَ  بشهههوی 

 (272: 6مه،ج )شاهنا                      

 به مثابه شیءِ گرفتنی:•

 گههرفههتههنههد خشههههمبههزرگههان ایههران 

 

 ز آزرم گشهههتاسهههپ شهههسهههتند چشهههم 

 (314: 6)شاهنامه،ج                        

 های مربوط به خشم و تندی:نگاشت

 ای مظروف است.خشم ماده

 خشم آلودگی است.

 خشم شیء گرفتنی است.

 كینه و كین

ر قدرت طلبی اسههت كه رفتارهای كینه توزانه و انتقام نخسههتین اندیشههه و انگیزه بشهه

جویانه نیز به جهت بازسههتاندن قدرت و اثبات قدرت اعمال میشههوند. در ابیات زیر كینه و 

شیء، دانه یا نهال، آلودگی، مکان و  صورت  كین كه از مفاهیم انتزاعی مرتبط با قدرتند به 

 اند:فهوم و ملموس سازی شدهای كه از آن ظرفِ دل یا سر را پر كنند، مماده

 ای كه از آن ظرفِ دل را پر كنند:به مثابه ماده•

 شههههد برخ پر ز چین بهدل پر ز كین

 

كینهههدو  پر ز  بجههایدل  یکی دل   ، 

 

 زرسههههپ آمههد و ترگ بر سهههر نهههاد

 

 كنیههد دل پر از كینكنون یکسهههره 

 

 فرسهههتههه فرسهههتههاد زی شههههاه چین 

 (91: 1)شاهنامه،ج                        

پرده سههههرای ب هر سههههه  تنههد  ف  بر

 (101: 1)شاهنامه،ج                      

 و لههبههی پههر ز بههاد دلههی پُههر ز كههیههن

 (51: 4)شاهنامه،ج                        

نیههد ك ین  چ پر از  گی  ن ج  بروهههای 

 (202: 4)شاهنامه،ج                       
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 ای كه از آن ظرفِ سر را پر كنند:به مثابه ماده•

هوش پههدرشبر آیهه تو   د بههدسههههت 

 

 سهههر پُر ز كیندلش گشهههت پر درد و 

 

 همی رفههت منزل بههه منزل چو بههاد

 

گردد   ینههه سهههرشاز آن درد  ك ُر ز   پ

 (57: 1)شاهنامه،ج                         

 بههابههرو ز خشههههم انههدر آورد چههیههن

 (61: 1)شاهنامه،ج                         

 دلهی پهر ز داد سههههری پُهر ز كهیهنههه

 (66: 1شاهنامه، )ج                        

 به مثابه شیء آوردنی:•

 دل كههیههنههه ورشههههان بههدیههن آورم

 

 بههدانم كههه بخههت تو شههههد كنههد رو

 

  كههیههن آورمسهههههزاوارتههر زانههکههه  

 (99: 1)شاهنامه،ج                          

 ههر زمههان نهو بههه نهو كهیهن آوردكههه 

 (300: 6)شاهنامه،ج                        

 ثابه دانه )یا نهالی كه درخت از آن بروید(:به م•

كان   درختی كزین كین بِرُسههههتمگر 

 

سههههت   بههآب دو دیههده تههوانههیههم شهههُ

 (112: 1)شاهنامه،ج                        

 به مثابه آلودگی كه باید از دل شسته شود:•

 تو بهها او چههه گویی بکین و بخشهههم

 

 و ز خشهههم چشهههم بشهههوی از دلت كین 

 (272: 6)شاهنامه،ج                        

 به مثابه مکان:•

ما خشهههمگین به   شهههود شهههاه ایران 

 

 درآیههد بههکههیههنز نهها پههاک رایههی  

 (198: 2)شاهنامه،ج                       

 های مربوط به كین و كینه:نگاشت

 ای مظروف است.كینه ماده

 كینه شیء است.

 كینه دانه است.

 كینه آلودگی است.

 كینه مکان است.

 تاج و تخت )نماد سلطنت(
صلی در  سی و قدرت ا سیا شت تاریخی آدمیان باالترین نقش  سرگذ ساطیر و در  در ا

جوامع برای كسی است كه تاج و تخت در تصاحب اوست. یک تخت تنها برای یک شخص 

 جا دارد، بزرگترین قدرت!
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سلطنت شوند تاج و تخت نماد  و حکومت  در ابیاتی كه به عنوان نمونه در ادامه ذكر می

ست.  شده ا سانی ملموس نمایی  صیت ان شخ سلطنت به مثابه خوراک و  ستند، مفهوم  ه

)اسهتعارۀ تاج و تخت در این پژوهش تنها اسهتعاره هسهتی شهناسهی از نوع عینی به عینی 

 است كه به صورت نماد از مفهوم انتزاعی سلطنت آورده شده است(

 به مثابه خوراک:•

 مههرا تههخههت ایههران اگههر بههود زیههر

خت تاسهههب از روی ب نک گشههه یدو  گرا

 

خت سهههیركنون   تاج و از ت  گشهههتم از 

 (102: 1)شاهنامه،ج                        

 نیههابههد همی سهههیری از تههاج و تخههت

 (268: 6)شاهنامه،ج                       

 به مثابه انسان:•

من آمههد پههدیههد جهههان از  نر در   ه

 

 چو من نههامور، تخههت شههههاهی نههدیههد 

 (43: 1)شاهنامه،ج                          

 های مربوط به سلطنت:نگاشت

 سلطنت خوراک است.

 سلطنت انسان است.

 

 مرگ

انسهههان موجودیسهههت فناپذیر، مرگ به عنوان برترین قدرت دنیایی همۀ قدرتمندان را 

مقهور خود میکند و انسههان علیرغم ناخرسههندی از فنا شههدن نمیتواند با مرگ مقابله كند، 

ت با آرزوی جاودانگی و نامیرایی ارتباط دارد اما این آرزوی دیرینه بشههر هرگز كسههب قدر

ستعاره شده است و طبق ا های مفهومی زیر، مرگ همه ما را شکار خواهد كرد چه برآورده ن

تاج بر سر داشته باشیم )قدرت سیاسی( و چه كاله خود بر سرمان باشد )قدرت جسمانی( 

 بر مسیر مرگ خواهد افتاد. و سرانجام دیر یا زود گذرمان

 به مثابه جاندار )حیوان درنده(:•

 شهههکههاریم یکسهههر همههه پیش مرگ

 

ترگ  یر  یر تههاج و سهههری ز  سهههری ز

 (241: 2)شاهنامه،ج                        

 به مثابه مکان )راه و مسیر برای رفتن به سفر(:•

 یههکههی زود سههههازد یههکههی دیههرتههر

 

نجههام   مرگ بههاشههههد گههذرسههههرا   بر 

 (246: 2)شاهنامه،ج                        

 های مربوط به مرگ:نگاشت

 مرگ حیوان درنده است.
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 مرگ راه است.

 های جهتیاستعاره -2
های های جهتی، نظام كاملی از مفاهیم با توجه به نظامی دیگر با جهتدر اسهههتعاره

ندهی میشوند. این مکانی، مثل باال، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک، كوچک، بزرگ و... سازما

سم ما های مکانی و ابعاد فیزیکی نتیجۀ ویژگیجهت سان و نوع عملکرد ج سمانی ان های ج

های در محیط فیزیکی هسههتند. لیکاف و جانسههون معتقدند انتخاب و كاربرد اغلب اسههتعاره

شه در تجربه ست و آنها ری ستعاره»های فردی و فرهنگی ما دارند. جهتی اختیاری نی های ا

ستعارهگیرانه، به مفاهیم، جهت جهت سون برای ا ضایی میدهند. لیکاف و جان های گیری ف

 جهتی، چند نمونۀ اصلی زیر را ارائه میکنند.

 شادی باالست؛ اندوه پایین است. -

 تسلط و قدرت باالست؛ مقهور و ضعیف بودن پایین است. -

دگاه لیکاف و جانسههون، )نظریه اسههتعاره مفهومی از دی« خوب باالسههت؛ بد پایین اسههت. -

 (127هاشمی: ص 

 

 های جهتی حوزه قدرت در شاهنامهاستعاره
شاهنامه،  7553از میان  شده از  ستعاره جهتی مربوط به مفهوم  21بیت مطالعه  مورد ا

شد كه نمونه ستخراج  ساس نظریه لیکاف و قدرت ا هایی از آن را در ادامه خواهیم آورد. بر ا

های فردی و اجتماعی و ساختار گیرانه، انسان بر اساس تجربههتهای ججانسون در استعاره

طلبان به دو قدرت»فرهنگی تسلط و قدرت را باال میداند و مقهور و ضعیف پایین قرار دارد. 

ای ای قدرت سیاسی را به دست میآورند تا در مرتبۀ باالتر قرار گیرند و عدهراه میروند: عده

های سهر به فلک كشهیده ز قدرتِ ثروت اسهتفاده كنند و... كاخبه جمع ثروت میپردازند تا ا

)تراژدی قدرت در شههاهنامه، « بیش از آنچه برای آسههایش باشههد برای قدرت نمایی اسههت.

ای از مردمان فرمانروایی داشههته ژوونل آورده اسههت: هر كس كه بر عده( »19رحیمی: ص 

شهده اسهت. فرمانروایی یعنی  باشهد به طور طبیعی احسهاس میکند كه چیزی به او اضهافه

 (24)همان: ص « زیستن در ارتفاع!

جمالتِ او به مقام رفیعی رسههید، قدرتش باال گرفت، بر همه چیز چیره شههد، بر مردم 

هایی هسهتند از روندی كه درآن تسهلط یافت، مقامش باال رفت، در اوج قدرت اسهت، نمونه

سجم از مفاهیم ا ستعاری قادرند نظامی من سیم كنند و ملزومات ا ستعاری را برای قدرت تر

مفهوم همۀ این جمالت گویای آنسهههت كه قدرت از نظر جهتی باال قرار دارد و مقهور در 

 هایی از ابیات شاهنامه:پایین واقع شده، نمونه
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 تو هسهههتی بلنههدبگویش كههه گرچههه 

 

 شهههههههریههار بههلههنههدبههفههرمههود پههس 

 

 اگههر بههیههخ او نههگسههههالنههی ز جههای

 

 جهههانانههدر  بَر شههههده نههامههتچنین 

 

كه گیهان تُراسهههت  بدو گفت رسهههتم 

 

لوانسههههت و  ه پ ترمكههه او  ه ك  من 

 

تر شههههود ه ب تو  بخههت  ب كو  گو   م

 

منههد  ج بر ار تو  بر  تو  فرزنههد   سههههه 

 (86: 1)شاهنامه،ج  

 زدن پههیههش دریهها دو دار بههلههنههد

 (154: 7)شاهنامه،ج 

لنههد ب تخههت  یر پههایت ز   كِشهههَههد ز

 (101: 1)شاهنامه،ج 

نهههان گردان  م تن  ین بههاز گشهههه  بههد

 (205: 2امه،ج )شاهن

یم ن ترا ه ك ُراسههههت  همههه  فرمههان ت  و 

 (205: 2)شاهنامه،ج 

 نههه بهها تخههت و گههاهم نههه بهها افسهههرم

 (223: 2)شاهنامه،ج  

 كهتر شهههودچو من، پیشِ تخههتِ تو 

 (242: 2)شاهنامه،ج  

 های جهتی در حوزه قدرت:های مربوط به استعارهنگاشت

 قدرت و سلطنت بلند هستند.

 ال است.قدرت و نامدار شدن با

 شخص مقهور در جنگ، پایین است. )... ز تخت بلندت كشد زیر پای(

 پذیر كوچک و پایین است.مقهور و سلطه

 

 های ساختاریاستعاره -3
های هستی شناسی ساخت سازی بیشتری در ها، نسبت به استعارهدر این نوع استعاره

مفهومی »ر چهارچوب د« یک مفهوم»حوزۀ مقصهههد روی میدهد، در این نوع از اسهههتعاره 

در چهارچوب « یک تجربه»دهی میشههود، به زبان دیگر یعنی سههاختار دادن سههامان« دیگر

ها خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه، نظام ادراكی ما را توضههیح این اسههتعاره«. ای دیگرتجربه»

اندیشه، دار در نظام ها امری ریشههای ساختاری نیز همچون سایر استعارهمیدهند؛ استعاره

ستعاره سه با ا ستند. در مقای سان ه ساختار این نوع ادراک و تجربه ان سی،  شنا ستی  های ه

 تر دانست.استعاره را میتوان كمی پیچیده

ستعاره ساختاری، در پیکره مورد پژوهش تنها با چهار مورد مواجه از نوع ا های مفهومی 

 :هستند« خشم»گشتیم، كه هر چهار مورد دربارۀ حوزۀ مقصد 
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خشم وجود انسان را دستخوش جوشش و حرارت میکند به مثابه آتش كه دیگ خوراک را •

 با حرارتش به جوشش در میآورد:

 فریههدن چو بشهههنیههد بگشههههاد گوش

 

فت و گوی حاک از آن گ ندار ضههه ها  ج

 

گوش بگشههههاد  هن  پ  فریههدون بههدو 

 

 بههرآمههد بههجههوشز گههفههتههار مههادر  

 (60: 1)شاهنامه،ج                         

 و زود بههنهههههاد روی وش آمههدبههجهه

 (74: 1)شاهنامه،ج                         

غزش  م نیههد  جوشچو بشههه ب  برآمههد 

 (95: 1)شاهنامه،ج                         

خشم روشنایی را از روان آدمی میبَرَد و آن را تیره میکند به مثابه شب كه روشنایی را از •

 جهان میگیرد و آن را تاریک میکند.

هبههد پ پرد سههه  عنههان اژدههها را سههه

 

برد   ب یی  جهههان روشهههنهها  بخشهههم از 

 (186: 2)شاهنامه،ج                         

 های ساختاری:های مربوط به استعارهنگاشت

 است.« آتش»خشم 

 است.« شب»خشم 

 

 
 : فراوانی انواع استعاره مفهومی دربارۀ مفاهیم مربوط به قدرت در پیکره پژوهش1نمودار 
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های مفهومی دربارۀ مفاهیم مربوط به قدرت در پیکره : بسامد وقوع استعاره2 نمودار

 پژوهش

 

های هستی شناسی به كار رفته در پیکره های مقصد و مبدأ استعاره: حوزه1جدول 

 پژوهش

 حوزۀ مبدأ حوزه مقصد

ستردنی،  جنگ سوج گ ستنی، من شک شیء  سر،  ماده موجود در ظرف 

 كاالی فروختنی، خوراک

 شیء دیدنی، مکان، ماده وجود در ظرف دل ستم

 منسوج گستردنی داد

 ماده موجود در ظرف دل، آلودگی، شیء شکستنی، علف هرز ترس

 شیء موجود در ظرف تن، گیاه كاشتنی، آلودگی، شیء گرفتنی خشم

ماده موجود در ظرف دل و سهههر، شهههیء آوردنی، گیاه روئیدنی،  كین

 آلودگی، مکان

تاج و تخت 

 نت()سلط

 خوراک، انسان

 حیوان درنده، مکان مرگ

 

 های ساختاری به كار رفته در پیکره پژوهشهای مقصد و مبدأ استعاره: حوزه2جدول 

 حوزۀ مبدأ حوزه مقصد

 آتشی كه دیگ خوراک را به جوشش در میآورد. خشم

 شب، كه روشنایی را از جهان میگیرد. خشم

 

,  هستی شناختی …

17.07, جهتی
3.25, ساختاری
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 های مبدأ در پیکره پژوهشهای هستی شناسی بر اساس حوزهه: فراوانی انواع استعار3نمودار 

 

 
 های مبدأ در پیکره پژوهشهای هستی شناسی بر اساس حوزه: بسامد وقوع استعاره4نمودار 

 

 نتیجه

های معنایی های مفهومی قدرت و خوشهپژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع استعاره

، داد و بیداد، تخت و تاج )نماد مفهوم انتزاعی مرتبط با آن مانند: جنگ، كین، ترس، خشههم

سههلطنت( و مرگ در شههاهنامۀ فردوسههی از دیدگاه شههناختی و بر اسههاس نظریه لیکاف و 

امری زبانی نیسههت و نظام مفهومی « اسههتعاره»جانسههون انجام شههد. بر اسههاس این نظریه، 

های هنامه، از داستانبیت از شا 7553انسان، اساساً استعاری است. برای انجام این پژوهش، 

جمشید، ضحاک، فریدون، سهراب، فرود، كاموس كشانی، اكوان دیو، نبرد رستم و اسفندیار 

های مفهومی استخراج و بر اساس حوزۀ و پادشاهی اشکانیان بررسی و ابیات حاوی استعاره

ۀ های مفهومی مشخص گردید. كل ابیات در بردارندبندی شد و طبقۀ استعارهمقصد تقسیم
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,  مظروف بنیاد

41.83

19.38, شیء بنیاد

10.2, خوراک بنیاد

8.16, آلودگی بنیاد

7.14, مکان بنیاد

7.14, گیاه بنیاد

6.12, جاندار بنیاد
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های بیت از آنها در طبقه استعاره 98بیت بود كه  123های مفهومی استخراج شده استعاره

مورد از آنها در طبقه  4های جهتی و تنها بیت از آنها در طبقه استعاره 21هستی شناسی و 

ستعاره ساختاری بودند؛ آنگاه دادها شدند و با توجه به حوزههای  صیف و تحلیل  های ها تو

شتمبدأ و م شواهد نگا صد برای همۀ  ساس یافتهق شد. بر ا شته  های های مرتبط با آنها نو

ستند به  شامل مفاهیم انتزاعی مرتبط با قدرت ه صد كه  شت حوزۀ مق ضر، ه پژوهش حا

های هسههتی شههناسههی، سههازی و ملموس شههدند. در اسههتعارههای مبدأ مفهومواسههطۀ حوزه

درت به ترتیب فراوانی از مفاهیم عینی سهههازی مرتبط با قفردوسهههی برای ملموس و مفهوم

مادۀ مظروف، شههیء، خوراک، آلودگی، مکان، گیاه و جانداران )انسههان و حیوان( برای حوزۀ 

 مبدأ بهره برده است.

ستعاره ها مؤید این مفهوم بودند كه قدرت در باال و ارتفاع قرار های جهتی نیز یافتهدر ا

ستعاره ستفاده زیاد در زبان فارسی معنی های یافته شده در دارد. اغلب ا شاهنامه به دلیل ا

های اند، كه تأییدی بر زنده بودن اسهههتعارهقراردادی یافته و كاربرد عام و خودكار یافته

ستعاره ست، این ا شاهنامه ا سی مفهومی  ها به دلیل قوی بودن وارد ناخودآگاه و روزمرۀ فار

را بر ما تحمیل میکنند و بخشی از وجود ما اند و هزار سال است كه قدرتِ خود زبانان شده

 اند.شده
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