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Abstract 
This research is an attempt to study the conceptualization of mental forces of human in 

Marzban-name. The present research is descriptive-analytic and is conducted via 

bibliographical methodology. Based upon the findings, the conceptualization of the mental 

forces fundamentally centers on the source domains of “human”, “substance”, “natural 

phenomenon”, “container” and “animal” in this text. In addition, out of 58 metaphors found, 

human-based metaphors had the highest frequency. It seems that the recognition of human 

validity and significance has led to a special emphasis on the role of these factors as 

important elements through the transfer of human characteristics to the mental forces. The 

mapping takes place from objective structure to the mental one. In this regard, the features 

of the objective conceptual domains are considered as the source domain and the mental and 

abstract conceptual domains are recognized as the result. 

Keywords: cognitive semantics, conceptualization, conceptual metaphor, mental forces, 

Marzban-name. 
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 پژوهشیمقالۀ 

 نامهمرزباندر انسان  ذهنی نیروهاي سازيمفهوم بررسی

 1بلقیس روشن ،1نرجس بانو صبوري

 .تهران، ایران، دانشگاه پیام نور ،شناسیزبانگروه  ،دانشیار -1

 16/5/1398 پذیرش:   15/3/1398 دریافت:

 چکیده
تحلیلی و  -این بررسی به روش توصیفیرا بررسی کرده است.  نامهمرزباندر  انسان پردازي نیروهاي ذهنیپژوهش حاضر مفهوم

 ادیبن ه برعمدطور بهنیروهاي ذهنی  يساز مفهومنامه  مرزبانهاي پژوهش، در بر اساس یافتهاست.  شدهاي انجام صورت کتابخانهبه

استعارة مورد بررسی،  )58(از  نیهمچن ؛است پذیرفته انجام وانیحو  ظرف ،یعیطب يهادهیپد، ماده و ءیش، انسانمبدأ  يها حوزه
از رهگذر  سبب شده کهیت انسان، اعتبار و اهمبودن شدهکه شناخته نمایدمیچنین . بوده است انسانبیشترین استعاره در حوزة مبدأ 

همۀ در همچنین  ؛شود ویژه تأکیدی مهممثابۀ عناصر نیروها به این نقشبر  ،انسانی به نیروهاي ذهنی و خصوصیات هاانتقال ویژگی

مفهومی عینی  ها و خصوصیات حوزةویژگی بدین روشو  نگاشت از ساختار عینی به ساختار ذهنی صورت پذیرفته است ،موارد
 حوزة مبدأ قرار گرفته و شناخت از حوزة مفهومی ذهنی و انتزاعی حاصل شده است.  مثابۀبه

 .نامهمرزباني ذهنی، هاسازي، استعارة مفهومی، نیرومفهومشناسی شناختی، معنی ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

عبنارتی یکنی از نخسنتی     استعاره یکی از راهبردهای چندمنظوره برای انتقال معننای ادراکنی اسنت؛ بنه    

 را موضوعی زینتنی  استعاره بیشتر یباناد (.92-91: 9012، 1)وینتر سازی واژگان استراهبردها برای غنی

و در آن یک یا چند واژه خارج از معننای معمنول    شناختی زبان استزیباییدانند که مربوط به بخش می

 (.  135: 1310، 9رود )هاوکسکار میخود و برای بیان معنایی مشابه به

 جنای چینز دیگنر   آید ای  است که استعاره کاربرد چیزی بنه ی استعاره برمیامروزه آنچه از مفهوم کلّ 

ادبینات و زبنان ادب نیسنت؛     . چنی  برداشتی از مفهوم استعاره تنها خنا ّ است مشابهت یا قیاسبرپایۀ 

ناگزیر از کاربرد اسنتعاره در معننای عنام آن    زندگی هرروزة خویش  انسان درتوان گفت که چه میچنان

 اند.  انسان درآمیخته ةروزمرّها با زندگی هرو استعا است

که از دهنۀ   است 3شناسی شناختیشده در معنیتری  موضوعات مطرحتری  و بنیادیاستعاره از اصلی 

 ابنزار مهنمّ   مثابۀاستعاره را بهشناسان شناسان و زبانروان. گرفتو دیگران قرار  3لیکاف همورد توجّ 1250

یت مطالعات مربوط به اسنتعاره  اهمّ(. 111: 1212، 5اند )ارتونی و فاینسیلبرشناخت و ارتباطات بازشناخته

. اگنر  (9002، 5)اینوانز و گنری    اسنت  2شناسنی شنناختی  کنندة ماهیت زبنان است که منعکس یا تااندازه

های شناخت انسنانی مننعکس   آن دیگر جنبه باهای زبان بدانیم که شناسی شناختی را بررسی ویژگی زبان

روشن  و  ؛ 9002اینوانز و گنری ،   آیند ) شنمار منی  ها بهتری  مظاهر ای  ویژگیشود، استعاره برجستهمی

 (.113: 1329اردبیلی، 

فنّنی و مصننو     نامهمرزبانیکی از متون فارسی دری در اوایل قرن هفتم هجری است. نثر  نامهمرزبان 

ازآنجاکنه  تنوان یافنت.   ویژه تشبیه و استعاره را منی جای مت  کتاب، انوا  صنایع بدیعی بهاست. در جای

و  خنرد و  عقنل ، نیروهنای ذهننی انسنان همچنون     به بیان پند و اندرز و انتقاد اختصا  دارد نامهمرزبان

بندیعی  گناه    و هنای متننوّ  پنردازی مفهوم ،رو  یازاو  دارند ای  مت ای در کارکرد ویژهو دیگرقوا  شهیاند

 .کار رفته استبه آندرخصو  ای  قوای ذهنی در 

ا دربنارة  سازی نیروهای ذهنی در زبان فارسی پژوهشی به انجام نرسیده اسنت؛ امّن  درخصو  مفهوم 

                                                                                                                                                          
1. B. Winter 

2. T. Hawks 

3. cognitive semantics 

4. G. Lakoff 

5. A. Ortony & L. Fainsilber 

6. cognitive Linguistics 

7. V. Evans & M. Green 
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ویسنی  های چندی در اختینار اسنت.   های مفهومی در متون کالسیک ادب فارسی پژوهشکاربرد استعاره

ر استعارة عشن   ( تطو1323ّو آیاد ) یزرقان ؛خیام رباعیاتهای مفهومی ( استعاره1329) دیگرانحصار و 

( استعارة مفهومی عش  در اشعار ابن  فنار    1322)دیگران ماندعلی و  ؛در اشعار سنایی، عطار و موالنا

عباسنی   ؛ناصرخسنرو  قصناید هنای مفهنومی در   ( کاربرد اسنتعاره 1325) دیگرانبارانی و  ؛و سلطان ولد

هنای  ( اسنتعاره 1325سنراج و محمنودی بختیناری )    ؛االولیناء  ةتنذکر ( استعارة مفهومی عش  در 1325)

 مثننوی ( اسنتعارة مفهنومی عشن  در    1325اسنررهم و تصندیقی )   ؛فردوسنی  شاهنامۀشناختی در هستی
زاده پاشنا و  و ولنی  ؛حناف  غزلیات های چشم در سازی( مفهوم1325نیا عمران )صبوری و ذبیح ؛مولوی

 اند.  و ارتباط آن را با مضامی  قرآنی بررسی کرده غزلیات شمسسازی عش  در ( مفهوم1325) دیگران

در چنارچوب نظرینۀ   را  نامنه مرزبنان در کتاب سازی نیروهای ذهنی مفهوم یحاضر چگونگپژوهش  

سنازی  پرسش شکل گرفتنه اسنت: مفهنوم    سهبرپایۀ  بررسی کرده و 9یا استعارة مفهومی 1معاصر استعاره

بنا   نامنه مرزبنان عبارتی، نیروهای ذهنی در ؛ بهشده است چگونه انجام نامهمرزباندر انسان نیروهای ذهنی 
سنازی  دیگنر، کندام حنوزة مبندأ از کناربرد بیشنتری در مفهنوم        اند و شدههای مبدأ بازنمایی کدام حوزه

ی بنرای کناربرد بیشنتری     توان دلیل خاصّ، آیا میسوم .برخوردار بوده است نامهمرزباننیروهای ذهنی در 

 حوزة مبدأ در ای  مت  برشمرد؟

 هنای دادهاسنت.   شنده ای انجنام  صنورت کتابخاننه  تحلیلی و به - به روو توصیفی نوشتار پیش رو 

همنۀ  نگارنندگان نخسنت   اسنت.  ( 1313ی  وراویننی،  سنعدالدّ ) نامنه مرزبنان کتناب   برگرفته از پژوهش

الزم نند.  کردآوری جمنع  ،بودندی بر نیروهای ذهنی نهای مفهومی مبتاستعارهکه دربردارندة را هایی  جمله

بندی   حنذف شندند.   بودنند،  تکنراری   های مفهنومی  استعارههایی که دربردارندة جملهبه یادآوری است 

 تحلینل بنندی و  دسنته هنای مبندأ   حوزهبرپایۀ  ی مفهومیهااستعاره و سرس جمله گردآوری (51)ترتیب 

 شدند.

 استعارۀ شناختیتی و استعارۀ سنّ -2

کناربردن ننام چینزی بنرای چینز دیگنر       گردد. ارسطو استعاره را بنه تاریخ مطالعۀ استعاره به ارسطو بازمی

وعی تنزیی   بلکه نن  ،ل کارکرد زبانمکمّ مثابهاستعاره را نه به ارسطو(. 12: 1310برشمرده است )هاوکس، 

 ،3دانند تنا در بالغنت و منطن  )پنانتر     ویژة استعاره را بیشتر در شنعر منی  ربرد شمار آورده و کاآرایه بهیا 
                                                                                                                                                          
1. contemporary theory of metaphor 
2. conceptual metaphor 
3. D. Panter 
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1323 :93.) 

 توان به تعناریف جناح  و عبندا    که درخصو  استعاره ارائه شده، می هاییتعریفتری  یمیاز قد 

و، هنگنامی کنه   انامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلیاستعاره : »گویدمیجاح  ب  معتز اشاره کرد. 

چیزی کنه پنیش از    یبرا یا کلمهکردن معتز استعاره را جانشی  عبدا  ب و « جای آن چیز را گرفته باشد

( 950: 1350منایی ) ه (.110-102 :1359، خوانند )شنفیعی کندکنی   ای  بدان شناخته نشنده باشند، منی   

 و ذکنر  را هیتشنب  دو طنرف  از یکی از آنکه است عبارت استعاره»کرده است: گونه تعریف استعاره را ای 

 مسنتعارمنه  را بنه همشنبّ  و مستعارله را همشبّ ای مراد یمعن و مستعار را لف . باشند کرده اراده را گرید طرف

( اسنتعاره را ننوعی مجناز و در عنی  حنال تشنبیه       153: 1352شمیسنا )  «.نند یگویم جامع را شبهوجه و

تری  نو  مجناز، مجناز بنه عالقنۀ مشنابهت اسنت کنه آن را اسنتعاره         و برآن است که مهم تعریف کرده

. خوانند. به عقیدة وی، استعاره و تشبیه هردو یکی هستند و استعاره درحقیقنت، تشنبیه فشنرده اسنت     می

ه در آثنار ادبنی   اندازة استعاریک از صور خیال شاعرانه به( برآن است که هیچ111: 1359شفیعی کدکنی )

توان دریافنت کنه   روشنی میبه ،ل تاریخ ادبیات یک زبانیت نداشته است و ازنظر تحوّه شعر اهمّژویو به

 .سرانجام هر تشبیه خوب، استعاره است

خصنو   در این   ننو  یفصنل و شناسی شناختی دیدگاه جدیدی درخصو  استعاره بیان داشته معنی 

بنر  . کردنند بار خوانش دیگری از اسنتعاره ارائنه   برای نخستی ( 1210) 1لیکاف و جانسوناست. گشوده 

 را نینز دربنر   هنرروزة انسنان  زبان نیست، بلکه سراسنر زنندگی   محدود به حوزة تنها استعاره  ای  اساس،

ثیر أر وی تن ها در نظام مفهومی انسان، بر چگنونگی  اندیشنیدن، در ، اسنتدالل و تصنوّ    استعاره. گیرد می

ها ساختاربندی شنده و بازنمنایی   ویژه مفاهیم انتزاعی برپایۀ استعارهترتیب مفاهیم بسیاری، بهبدی نهاده و 

 (.30: 9002، 9)یو شوند می

  تنر و حنوزة   عیننی   زبنانی بنی  حنوزة    -اسنتلزامی  یفرایند استعاره ارتباط در ،استعارة مفهومی منظراز 

ای حنوزه  ؛دارد 3مقصند  و یک حوزة 3، یک حوزة مبدأ مفهومیة هر استعار رو ازای . وجود داردتر  انتزاعی

این   ای کنه از  مبندأ و حنوزه   شود، حوزةمی استفادههای آن برای در  حوزة مفهومی دیگر عبارتاز که 

 ،تناظرهنای مینان این  دو حنوزه    (. 3: 9010، 5)کنو چش حنوزة مقصند اسنت     ،شودمی دریافترهگذر 
                                                                                                                                                          
1. M. Johnson 
2. N. Yu 
3. source domain 
4. target domain 

5. Z. Kövecses 
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شوند. حوزة مبندأ  بیان می ،است ب الف،های مفهومی در قالب فرمول استعاره .شودیم خوانده 1نگاشت

 بناور بنه  .(30: 9005ینو،  اسنت ) که حوزة مقصد، انتزاعنی  عینی و فیزیکی است؛ درحالی یاحوزه شتریب

بنا  عای نظریۀ استعارة مفهومی ای  است که مفاهیم انتزاعی فراگیرتری  ادّ (35: 9005) 9جانسون و روهرر

 شوند.های انتزاعی مقصد تعریف میبه حوزه مندهای مبدأ بدناز حوزه ،مندنظامهای نگاشت

 و سنالمت ، انسنان  بندن شنمارد:  های مبدأ را چننی  برمنی  حوزه تری رایج (91-11: 9010) چشکو  
 مبنادالت  و پنول ، ورزو و یبناز ، ابنزار  و ها یماش، ساختارها و هاساختمان، هانایگ، واناتیح، یماریب

همچننی  وی   ؛جهنت  و حرکنت  و روهنا ین، یکیتنار  و ییروشننا ، سنرما  و گرما، غذا و یآشرز، یتجار

/ جامعنه ، شنه یاند، اخنال  ، التیتمنا ، احساساتکند: گونه فهرست میهای مقصد را ای حوزه تری  رایج

 .هاکنش و عیوقا و  ید، مرگ و یزندگ، زمان، ارتباطات، یانسان روابط، اقتصاد، استیس، تیملّ
 لیننههننای اوّاشنناره دارد. اسننتعاره 5بو اسننتعارة مرکّنن 3لیننهاوّبننه دو نننو  اسننتعارة ( 1225) 3گرینندی 

 بناور شنوند. بنه  لیه سناخته منی  های اوّب از ترکیب استعارههای مرکّهایی بنیادی  هستند و استعاره استعاره

صورت یکسنان بنینادی  بنوده و    کنندة مفاهیمی است که بهای قراردادی، تداعیگونهلیه بهوی، استعارة اوّ

: 1315صنفوی ) (. 133: 1329گیرنند )روشن  و اردبیلنی،    طور مستقیم مورد تجربنه و در  قنرار منی   به

تمنایز قائنل    2اسنتعارة منرده   و 1مینان اسنتعارة زننده    5و بلنک  2سادو  ( عنوان کرده است که925-921

افته و در فهرست واژگان زبنان ثبنت نشنده    اند. استعارة زنده، استعارة جدیدی است که کاربرد عام نی شده

پذیرفته و بنه فهرسنت واژگنان زبنان راه یافتنه       است؛ استعارة مرده، انتخابی است که در گذشته صورت

 .است

 قابنل  19جهتنی  و 11شناختی، هستی10ساختاری ۀشان به سه دستهای مفهومی ازنظر نقش شناختیاستعاره

 ند:اتقسیم

                                                                                                                                                          
1. mapping 

2. T. Rohrer 

3. J. Grady 

4. primary metaphor 

5. compound metaphor 

6. J. M. Sadock 

7. B. Black 

8. live metaphor 

9. dead metaphor 

10. structural 

11. ontological 

12. orientational 
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 وجنود بنه نیرومندی بنرای حنوزة مقصند    کمابیش ، ساختار ادراکی مبدأهای ساختاری، حوزة در استعاره

وسنیلۀ  را بنه  النف مقصند   خواهد بنود ها، گوینده قادر نقش شناختی ای  نو  استعارهه به با توجّ آورد. می

 .  (35: 9010چش، )کو شناسایی کند  أساختار مبد

هنای سناختاری بنرای مفناهیم     کمتری نسبت به استعارهشناختی، ساختار شناختی های هستیاستعاره 

های عام مفاهیم انتزاعی مقصند  به مقوله است که  یها ا استعارهای  کنند. کارکرد شناختی مقصد ایجاد می

 (.31: 9010چش، کو آورند )وجود میی بههای انتزاعی جدیدو پدیدهشناختی بخشیده اعتبار هستی

شنناختی  هنای هسنتی  مفهومی کمتری برای حوزة مقصد نسبت به استعارههای جهتی ساختار استعاره 

خنارج را مفهنومی    -عقنب، داخنل   -پنایی ، جلنو   -گیری فضایی همانند باالمفاهیم جهت کرده وایجاد 

گیرد کنه بندن انسنان    میسرچشمه های فضایی از ای  واقعیت گیریکنند. کارکرد استعاری ای  جهت می

 (.30: 9010چش، )کو  مند و فضایی استمکان

کنند. مقصنود   یاد منی  1هااستعارهاز کالن (55: 9010) چش، کو گفتهپیشگانۀ بندی سهتقسیمافزون بر  

انسنجام   مت  9هایاستعارهها به همۀ خردامّ ؛کنداستعاره آن است که خود بازنمود صوری پیدا نمیاز کالن

 بخشد.می

فارسنی   زبنان  مفهنومی در یکنی از متنون ادب    هنای هاستعاربررسی حاضر موضو  جستار  ازآنجاکه 

 مختصنر  طنور به (909: 1223) نقل از لیکافرا بهتی و معاصر های استعاره از دو دیدگاه سنّ تفاوتاست، 

 ایمقولنه را ، اسنتعاره  استعارة مفهومی نظریۀ اامّتی ابزاری زبانی است؛ استعاره در دیدگاه سنّ: شودبیان می

 تهنی از اسنتعاره   بنوده کنه  زبانی حقیقنی   ،هتی، زبان روزمرّ. از دیدگاه سنّارتباط داردکه با اندیشه  داندمی

 استعارة مفهنومی نظریۀ  اامّگیرد؛ ادبی و زبان مجازی قرار می عیشمار صناشود و استعاره در برشمرده می

سنت. در  ااسنتعاره   سرشنار از ه زبان روزمرّبر آن است که و قائل نبودهبی  حقیقت و مجاز  تفاوت ای  به

 نگاشنت عبنارت از  ، اسنتعاره  استعارة مفهنومی واژه و عبارت و در نظریۀ  استعاره عبارت از تیدیدگاه سنّ

 ،نظرینۀ اسنتعارة مفهنومی   و  انجامند منی زیبایی کالم به داند که تی استعاره را ابزاری میدیدگاه سنّ .است

 .شمردمفاهیم ذهنی بشری برمیی بیرونی و عینی استعاره را نشانه و تجلّ

 نامهمرزبان -3

قرن چهارم هجنری بنه زبنان    اواخر طبرستان در  شاهزادگانشروی  از  رستم ب  مرزبان ب را  نامهمرزبان
                                                                                                                                                          
1. megametaphors 

2. micrometaphors 
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از گنویش طبنری بنه     (299-201) ی  وراوینی در اوایل قرن هفتم هجریطبری نگاشت و سرس سعدالدّ

شناه بن    ب  غازی دبیر و وزیر سنلیمان  ی  وراوینی، محمداز سعدالدّ شیپ .دری ترجمه کردفارسی زبان 

: 3، ج 1322)بهنار،  نامیند   العقول روضةکتاب را اصالح و انشا کرد و آن را  (521)قلج ارسالن، در سال 

15.) 

ی  وراویننی این  کتناب را    سنعدالدّ . جنای دارد فارسنی  ادب و مصنو   فنّیدر شمار آثار  نامهمرزبان 

از عربی بنه فارسنی    کلیله و دمنهسبک نصرا  منشی مترجم  ی ازپیروبهازنظر شیوة نگارو و نثرنویسی 

 : الف(.  1313رهبر، )خطیب نگاشته است

 ( آورده است:  12: 3، ج 1322بهار )
تنوان  بلکنه منی   ؛معروف نیز یکی از جواهر پربهای تاج ادبیات فارسی اسنت  نامۀمرزبانبالجمله »

بر دیهیم کالم فارسی قنرار دارنند و    اًمأاند که تودو گوهر جنابه دمنه و لهیکلگفت که ای  کتاب و 

ل و تحقین  و  مّن أنور دیگر جواهر هم از ای  دو مستعار است و تا کسی در نثر فارسنی غنور و ت  

 «.چراغ نشناسد سخ  نداند و قیمت ای  دو گوهر شبع کامل نکرده باشد، حقیقت ای  تتبّ

 کند:  توصیف می را چنی  نامهمرزبان (1005-1002 :9 ، ج1322) صفا
اسنت و   منزیّ  وراوینی ازجمله شاهکارهای بالمنناز  ادب فارسنی در نثنر مصننو       ۀناممرزبان»

نثنر   از حدّ نامهمرزبان. بسیاری از موارد ها تا اوایل قرن هفتم دانستتوان آن را سرآمد همۀ آن می

گوننه منوارد   انگیز یافته است. کالم وراویننی در این   مصنو  متداول گذشته و صورت شعری دل

شد و نویسنندگان خنود را از   شامل تشبیهات و اوصافی است که پیش از آن تنها در شعر دیده می

 «.دانستندایراد آن معانی در نثر مستغنی می

شنده تنا شننوندگان را     استفادهپند و اندرز و انتقاد از زبان جانوران و گیاهان برای بیان  نامهمرزباندر  

همچنی  نویسندة فاضل کتاب، با مهارت منشیانۀ خویش، نثر را بنه   ؛نوشداروی تلخ نصیحت ناگوار نیفتد

و  کنارگیری صننایع ادبنی غفلنت نورزینده     از به ،زیورهای بدیعی آراسته و هرجا که اقتضای سخ  بوده

ترتینب   بدی : ب(. 1313رهبر، ا پارسی به سخ  افزوده است )خطیبحدیث و خبر و مثل و بیتی تازی ی

سجع و موازننه و مترادفنات، اننوا  جنناس،      همچونسرشار از انوا  صنایع بدیعی متنی است  نامهمرزبان

 .ط(-ب: 1313رهبر، خطیب) ، مراعات نظیر و ارسال مثلتشبیه، استعاره و کنایه

 نامهمرزباندر  ذهنی نیروهای سازیمفهوم -3

، فکنرت ، خنرد ، شنه یاند، ادرا ، عقنل همچنون  از شماری نیروهای مختلف ذهنی انسنان   نامهمرزباندر 

به پند و انندرز و   نامهمرزبانمت  ازآنجاکه یاد شده است.  ذه و  لهیّمخ، فهم، حافظه، دماغ، ریضم، خاطر
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گینری محتنوای این     کارکردی اساسنی در شنکل  نقش و  ،چنی ای  نیروهای ذهنی  ،انتقاد اختصا  دارد

تنا   داردبا تکینه بنر این  نیروهنا بینان       را پند و اندرز و انتقاد است کوشیدههمواره نویسنده و  مت  دارند

ای را مجموعنه در منت    قنوا   یا .برخوردار باشدی و قابل اعتماد محکم ۀپشتواناز نزد خواننده سخنانش 

تصنویر  بنه امنور مختلنف   بنا   رویاروییدر انسان را ذهنی و توانایی  قدرت ،کاراییکه  بخشند انسجام می

طنور غیرمسنتقیم بینان    شیوة مستقیم، بلکه در لفافه و بنه پند و اندرز و انتقاد نه به نامهمرزباندر  د.نکش می

نیروهنای   ۀنن یدرزم خنا  طنور  بهدی در کل و های متعدّسازیدر ای  مت  با مفهوم رو ازای شده است؛ 

گینری از مفناهیم عیننی    بنا بهنره   طنور عمنده   بنه  این  منت   ای  نیروهای ذهنی در هستیم. رو روبهذهنی 

 ،هسنتند و فیزیکنی  های مبندأ گونناگون کنه ملمنوس     ها از حوزهاند و در بازنمایی آنپردازی شده مفهوم

نشنان از آن دارد کنه این      نامنه مرزبنان ذهننی در   نیروهایپردازی یاری گرفته شده است. بررسی مفهوم

صنورت   ظنرف و  یعن یطب یهادهیپد، ماده و ءیش، وانیح، انسانهای مبدأ ها بر بنیاد حوزهپردازیمفهوم

 پذیرفته است.  

 حوزۀ مبدأ انسان بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-1

 مورد( 23) هانگاشتاسم

 (3 تا 1های )جمله است. / مفتیکارفرماعقل انسان/ امیر/ 

 (2تا  5های )جمله انسان است. خاطر/ فهمخرد/ اندیشه/ ادرا / 

 (10فکرت مشّاطه )آرایشگر( است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (533: 1313، وراوینی) نهد.زاد میسیمست که سمت جهالت بر ناصیۀ عقل آدمی( 1

 (903: 1313وراوینی، بر هفت والیت ت  امیر است. ) و بدانک ترا عقل( 9

 (599: 1313وراوینی، دو کارفرمایست بر عمارت دو سرای گماشته یکی عقل و دیگر شر . )( 3

 (295: 1313وراوینی، یافت. )و چندانک در روی کار نگه کرد از مفتی عقل رخصت ای  فعل نمی( 3

 (55: 1313وراوینی، دولت توان رسانید. )و جوشش و طریدن دست ادرا  به دام  ( 5

2) 

 بننا خننرد هننم رجننو  باینند کننرد  
 

 تا خنرد خنود بنه منا چنه فرمایند       
 

 (315: 1313وراوینی، )
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 (329: 1313وراوینی، لرزة اندیشۀ تو بسوزد. )شیراز تب( 5

 (215: 1313وراوینی، درون تو آگاهست. ) سرّو خاطر م  از ( 1

 (300: 1313وراوینی، ) فهم در فرسنگ غلط نیاید. تا قاصرنظری را اینجا پای( 2

 (93: 1313وراوینی، شمایل دست برگشودم. )دست فکرت را در آرایش لعبتان شیری اطۀ چربو مشّ( 10

ی ذهننی بهنره بنرده شنده     نیروهنا سنازی  برای مفهوم انساناز حوزة مبدأ  ،(10)تا  (1)های در جمله 

بنه   یذهنن  یجنا بنه  ینیعبرپایۀ مجاز  یذهن ساختار به ینیساختار عدر ای  نظام استعاری، نگاشت است. 

در هرینک از این  منوارد،    انجامند.  منی  اسنت  انسان، ذه یا  است انسان یذهن یروین استعارة کالنخل  

شنود؛  هنای انسنانی بنه او منتقنل منی     ها و کنشو ویژگی شده گرسان انسانی کامل جلوهنیروی ذهنی به

همچنون  های انسانی ها، صفات، رفتار و کنش، ویژگیانسان شناختی ها از حوزة استعارهعبارتی در ای   به

 امرفرمنودن (، 3) دادنافتو، (3 و 9) داشت حاکمیت و فرمانروایی، (2و  5، 1 های)جمله داشت  عضو بدن
 یعننی  ،مقصند به حنوزة  ( 10) کردنآرایشگریو  (1) داشت  از اسرارآگاهی، (5) شدنلرزهدچار تب، (2)

شاهد مجاز جزء بنه   هاآن همۀ فرافک  شده و در فهمو  خاطر، شهیاند، خرد، ادرا ، عقل ی ذهنیهانیرو

 هستیم.   انسانجای به یذهن یروینعبارتی کل، یا به

پردازی شده و بر دیگنر  مفهومو مفتی )فتوادهنده( درمقام امیر، کارفرما  عقل، (3)تا  (9)های در جمله 

 انسنان  عقلاستعارة هخرد است یمفت/ کارفرما/ ریام عقلی هابدن حاکمیت دارد. هریک از استعارهعناصر 
 ذهن  ینا   اسنت  انسان یذهن یرویناستعارة ای است از کالناستعارههخردروند که خود شمار میبه ،است
هنای  ویژگنی سازی شنده و  مفهوم یماهر شگریآراهمچون  فکرت، (10)در جملۀ همچنی   ؛است انسان

اسنتعارة  هخردو آن نیز  است انسان فکرتاستعارة هخردفرافک  شده است. ای  استعاره نیز  فکرتوی به 

 اسنت  انسنان  عقنل های نگاشتهریک از اسم هادر دیگر جملهرود. شمار میبه است انسان یذهن یروین

 انسنان  یذهنن  یروین ناسنتعارة  هخرد ،(2تا  5) است انسان فهم/ خاطر/ شهیاند/ خرد/ ادرا ( و 1)جملۀ 
 روند.شمار میبه است انسان ذه یا  است

هنای مبندأ و مقصند در جملنه وجنود دارد و      مربوط به حوزهواژگانی ، اقالم گفتهپیشهای در جمله

 عقنل  یۀناصن ، از عبنارت  (1)در جملنۀ   بنرای مثنال  نماید؛ های مفهومی دشوار نمییافت  استعاره رو ازای 

، شنه یاندو  لنرزه تبهای ، از واژه(5))بنابرای  پیشانی دارد( یا در جملۀ  است انسان عقلاستعارة مفهومی 

 شود.لرزه شده است( برانگیخته می)بنابرای  دچار تب است انسان شهیانداستعارة مفهومی 

از ننو   شنود،  استفاده می مفاهیم دیگر سازیبرای مفهوم انسانها از حوزة مبدأ هایی که در آناستعاره 
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این   از رهگنذر   .آینند شنمار منی  بهشناختی های هستیکه بارزتری  نو  استعاره هستند 1یبخشتیشخص

هنا،  انگینزه  اسناس انسنانی بر  هنای غینر  تجربیات درخصو  پدیده از فراوانی  تنوّبه توان می هااستعاره

 ،(992: 1223) لیکناف  بناور بنه  (39: 1210، )لیکناف و جانسنون   پی بردهای انسانی الیتها و فعّویژگی

 ه بنه بنا توجّن   وی. قابلینت توجینه دارد  ت اسن  کننش  دادین روعام  -سطح ةاستعار پایۀبربخشی شخصیت

توضنیح  چننی    ،کننند منی  بازنمنایی  گنر رانین وو  دروگنر ، رانکالسکه، راننده مثابۀبهرا اشعاری که مرگ 

گنر بنوده و   که دارای کننش  دریافتکنشی  اساسبررا  مرگ انندرویدادی همتوان میدر اینجا که  دهد می

 .یابدگر شخصیت میکنش در ای  حالت

 رو ازاین  را  انسنان های مبندأ، حنوزة مبندأ    تری  حوزهرایجدر مبحث مربوط به ( 11: 9010)چش کو  

 .شده استشناخته بازنمایی شده و برای انسان کامالً شفافطور بهای  حوزه شمرد که مطلوب برمی

 حیوانحوزۀ مبدأ  بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-2

 مورد( 1) نگاشتاسم

 (11)جملۀ  خاطر حیوان است.

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

، وراویننی گرفنت. ) نتوانند  شان ایشان را هیچ صاحب کفایت فروو عنان خواطر فاسد و هواجس پری( 11

1313 :255) 

واقنع  در ؛در حوزة مقصد منطب  شنده اسنت   خاطربر  وانیح نگاشت از حوزة شناختی ، باالجملۀ  رد 

 خناطر  کنه نینروی ذهننی     یذهنن  سناختار ، به است و جاندار وانیحکه  ینیع ساختاراینجا نگاشت از در 

کنه   اسنت  وانیح یذهن یرویناستعارة  ازای است استعارههخردای  استعاره، است، صورت پذیرفته است. 

مربوط به حنوزة مبندأ   واژگانی در ای  جمله نیز اقالم  .شودمحسوب می است وانیح انساناستعارة  هخرد

از جملنه   اسنت  وانین ح خناطر کنار رفتنه و اسنتعارة مفهنومی     در جمله بنه  خاطرو  عنانو مقصد، یعنی 

 .  شودبرانگیخته می

 بیشنتر هنا  ای بسنیار زاینا بنوده و انسنان    حوزه وانیحبر آن است که حوزة مبدأ ( 12: 9010)چش کو  

شود که اسنتفاده از اعضنای بندن حیواننات     . وی یادآور میشوندهای حیوانات در  میبرحسب ویژگی

 .است رایجامری های انتزاعی استعاری حوزه های سازیمفهوم برای

                                                                                                                                                          
1. personification 



 31/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

 حوزۀ مبدأ شیء و مادهبر بنیاد سازی نیروهای ذهنی مفهوم -4-3

 مورد( 22) هانگاشتاسم

 (13 تا 19های )جمله عقل آیینه/ چراغ/ وسیله است.
 (15ادرا  چراغ است. )جملۀ 

 (12 )جملۀ نما است.خرد جام جهان

 (92و  92 ،95، 11، 15های )جمله است. / پردهای سوختنی/ طال/ شیء یا مادهخاطر لوح/ آیینه

 (93و  12 هایه)جملاست.  )ماشی ( دستگاه / مغزدماغ

 (90)جملۀ  حافظه لوح است.

 (91)جملۀ  است.)کتاب( له صحیفه مخیّ

 (99)جملۀ  ذه  آیینه است.

 (93خرد گوهر است. )جملۀ 

 (91و  95های ای خمیرشدنی/ چرم است. )جملهمادهشیء یا اندیشه 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

: 1313، وراویننی . )بصنر برخواننند   از تختنۀ حنسّ   شند عقل ایشان مرتسم نمی نقشی که در آیینۀو ( 19

335) 

 (392: 1313وراوینی، بدانک مردم دانا همیشه به چراغ عقل عیب خویش جوید. )( 13

 (339: 1313وراوینی، راهی باریکست که جز به آلت عقل سلو  آن راه نتوان کرد. )( 13

وراویننی،  ) به چراغ ادرا  پرتنو جمنال حقیقنتش نتنوان دیند.     بصیری که در مشکوه زجاجی بصر، ( 15

1313 :3) 

وراویننی،  توانند شکسنت. )  نمای خرد را چون آبگینۀ خرد میسنگ مموه جام جهانآز بدی  دو پاره( 12

1313 :533) 

 (293: 1313وراوینی، ) و هرگز یاد عزیزان از گوشۀ خاطر او نرود.( 15

 (352: 1313وراوینی، و آینۀ خاطر بدارد. )هم برابر دیدة دل هر دو با( 11

 (303: 1313وراوینی، دماغ او خلل کردست. )( 12

 (551: 1313وراوینی، توانم خواند. )و امروز شکل آن از لوح حافظۀ خود نمی( 90

: 1313وراویننی،  ) او چنان محو گردید که ینک حنرف بناقی نمانند.     ۀلو صورت آن از صحیفۀ مخیّ( 91
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511) 

 (515: 1313وراوینی، تری  اذهان خلقست. )الجرم که پادشاه آیینۀ ذه  او صافی( 99

93  ) 

 کسی را کنه مغنزو بنود پرشنتاب    

 

 سننخ  باشنند و دیرینناب  فننراوان 
 

 (923: 1313وراوینی، )

 (35: 1313، وراوینیخرد است. ) ... تری  گوهری کهبدان ای پادشاه که پاکیزه( 93

 (39: 1313وراوینی، ) گردانید.خاطر مرا مشتعل ( 95

 (301: 1313وراوینی، م  به خدمت ملک روم و عیار خاطر او بازبینم. )( 92

 (301: 1313وراوینی، و به تخمیر اندیشه و تدبیر ترا چون موی از خمیر بیرون آرم. )( 95

 (21: 1313وراوینی، و چرم اندیشه خام مگذار. )( 91

 (912: 1313وراوینی، ) خاطر پوشیده داری...راز در پردة اگر تو ای  ( 92

 ؛زی قوای ذهننی بهنره بنرده شنده اسنت     سابرای مفهوم مادهو  ءیشاز حوزة مبدأ  ،باالهای در جمله 

ملمنوس   ، فیزیکنی و کنه دارای سناختاری عیننی    مادهو  ءیشنگاشت مفاهیم از حوزة شناختی  عبارتی  به

، چنراغ ، ننه ییآ هنا، جملنه صورت پذیرفته است. در این   که ساختاری ذهنی دارد، به حوزة مقصد هستند 

 یئیشن  این  مناده ، گوهر، (کتاب) فهیصح ،جعبه، ( یماش) دستگاه، لوح، چرم، نماجهان جام، (لهیوس) آلت
در نیروهنای ذهننی   برای بازنمایی در حوزة مبدأ  پردهو  چرم ،ریتخم قابل یئیش ای ماده، طال، اشتعال قابل

و منواد  ارتباط استعاری، ویژگی هریک از ای  اشیاء ای بدیهی است در . اندگرفته شدهکار بهحوزة مقصد 

 کنه ؛ چننان شنود منی  فنرافک  موردنظر در حنوزة مقصند    بر نیروی ذهنی اند قرار گرفتهحوزة مبدأ  که در

و  بخشنی نورویژگنی   ،(99و  11، 19) ذهن   خناطر و ، عقنل بنر   ننه ییآ درخشندگی و شنفافیت ویژگی 
 عقنل بر  ابزار و لهیوس گی و عاملیتددهنانجامویژگی ، (15و  13) ادرا و  عقلبر  چراغکنندگی  روش 

 فهیصنح و  لنوح  کنندگیو ثبت دارندگینگه، ویژگی (12) خردبر  نماجهان جام گوییویژگی پیش(، 13)
 دسنتگاه  شوندگی و پرشنتاب کنارکردن  خرابویژگی ، (91و  90، 15) لهیّمخو  حافظه ،خاطر ( برکتاب)
 گیسنوزند (، ویژگی 93) خردبر  گوهر و پربهایی ارزشمندی، ویژگی (93و  12) مغزو  دماغبر  ( یماش)

 و پربهنایی  ارزشنمندی (، ویژگنی  95) خاطرماده است بر شیء یا که از خصوصیات  بودنو قابل اشتعال
 ،(95) شنه یاندمناده اسنت بنر    شنیء ینا   که از خصوصیات  بودن قابل تخمیر(، ویژگی 92) خاطربر  طال

( 92) خناطر داشنت  پنرده بنر    پوشنیده و ویژگنی  ( 91) شنه یاندبر  چرم شدگیپیراستگی و دباغیویژگی 



 33/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

برشمرد که خنود   ،است ماده/ ءیش یذهن یرویناستعارة هخردتوان ها را میاستعاره  یا منطب  شده است.

 آید.شمار میبه ،است ماده/ ءیش انساناستعارة هخرد

هنای  بنرای خلن  اسنتعاره    مناده ینا   ءیشن  أاز حوزة مبند  یریگبهره از دیدگاه نظریۀ معاصر استعاره، 

درنظر گرفنت   مادهیا  ءیشمثابۀ نظر را به توان مفاهیم موردکه می آوردوجود میای  قابلیت را بهمفهومی 

 کننیم نهاینت اسنتدالل   بنندی و در طبقنه  مناده یا  ءیشها را به شکل مقوله قادر خواهیم بود رووو بدی 

 (.95-95: 1210)لیکاف و جانسون، 

 های طبیعیحوزۀ مبدأ پدیده بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم - 4-4

 مورد( 3) هانگاشتاسم

 (30)جملۀ  است. کوه عقل

 (31اندیشه آفتاب است. )جملۀ 

 (39دماغ زمی  است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (255: 1313، وراوینی) المال پرمنفعت ماند.عقل به کوهی حصی  منیع( 30

 (12: 1313وراوینی، تا یک روز تباشیر بشارت صبح ای  سعادت از مطلع اندیشه روی نمود. )( 31

 (323: 1313وراوینی، دمد. )که دایم باد هواجس هوی و هوس در دماغ او می( 39

بهنره بنرده شنده     یعیطب یها دهیپداز حوزة مبدأ  گفته،پیشهای سازی قوای ذهنی در جملهدر مفهوم 

هنای  پدینده هنا،  در ای  نمونهصورت پذیرفته است.  یذهن به ینیع ساختاراینجا نیز نگاشت از  در .است

هنا بنه این  قنوا     و ویژگنی آن  بنوده  دماغو  شهیاند، عقلپرداز مفهوم  یزمو  آفتاب، کوهطبیعی همچون 

کننندگی و  روشن  ، ویژگنی  (30) عقلبه  کوه و استحکام ستبریترتیب ویژگی ؛ بدی فرافک  شده است

این    منتقنل شنده اسنت.   ( 39) دمناغ بنه    یزمن گسنتردگی  و ویژگنی  ( 31) شهیاندبه  آفتاب نورپردازی

 ةدین پد انساناستعارة هخردکه  برشمرد است یعیطب ةدیپد یذهن یرویناستعارة هخردتوان ها را می استعاره
 .آیدشمار میبه است یعیطب

 حوزۀ مبدأ ظرف بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-5

 مورد( 11ها )نگاشتاسم

 (35و  33، 33 هایاست. )جمله / وعا )ظرف غذا(ه )ظرف کوچک(/ حقّ(تیردانکنانه ) خاطر
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 (35و  32، 33 هایهجعبه است. )جمل)ظرف کوچک(/ وعادرج )صندوقچه(/ ضمیر

 (31دماغ خانه است. )جملۀ 

 (32جملۀ حافظه خزانه است. )

 (30است. )جملۀ )مخزن( خانه فکرت نهان

 (31دماغ ظرف است. )جملۀ 

 (39اندیشه ظرف است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (11: 1313، وراوینیبررداخت... )خاطر از مکنون سر و مکتوم دل زاده کنانۀ چون ملک( 33

 (391: 1313وراوینی، . )ختیفرورۀ خاطر و درج ضمیر و غرر کلمات و درر عبارات از حقّ( 33

 (551: 1313وراوینی، مبادا که ناگاه از وعای خاطر او ترشحی پدید آید. )( 35

 (920: 1313وراوینی، و وعای ضمیرو ازی  اندیشه ممتلی شده. )( 32

 (11: 1313وراوینی، تیر که در جعبۀ ضمیر داشت، بینداخت. )و هر ( 35

 (920: 1313وراوینی، تی غوغای ای  سودا در و بام دماغ دزد فروگرفته بود. )مدّ( 31

: 1313وراویننی،  و هر مرجانی که از آستی  عقل و جان ریختم، از خزاننۀ حافظنۀ خنود بنرآوردم. )    ( 32

93) 

 (93: 1313وراوینی، سخ  متاعی در دربار خود نبستم. )صاحبخانۀ فکرت هیچ که از نهان( 30

 (52: 1313وراوینی، و سودای آرزوی استقالل در دماغ هر یک بیضۀ هوسی نهادست. )( 31

 (992: 1313وراوینی، اندیشۀ ژرف دری  کار نگه کنی. ) صرف بهباید که می( 39

عبنارتی  ؛ بنه ذهننی اسنتفاده شنده اسنت     نیروهنای  بازنماییبرای  ظرفها از حوزة مبدأ در ای  جمله 

در  دار به حوزة مفهومی مقصند صنورت پذیرفتنه اسنت.    یا جسم حجم ظرف نگاشت از حوزة شناختی 

ی را در خنود  تواند مظروف خاصّسازی شده که میذهنی همچون ظرفی مفهوم ، نیرویهااز نمونه هریک

گینری از  با بهنره  خانهنهانو  خزانه، خانه، جعبه، صندوقچه، غذا ظرف، کوچک ظرف، ردانیتجای دهد. 

 ی ذهننی  نیروهاپرداز مفهومتواند دربردارندة مظروفی باشد، که دارای حجم است و می ظرف هایویژگی

 ظنرف  یذهنن  یروین ناسنتعارة  هخردها . ای  استعارهاندشده شهیاندو  فکرت ،حافظه، دماغ، ریضم، خاطر
نینز  ( 31جملنۀ  در ) دمناغ  .اسنت  ظنرف  انسنان  استعارة از است برگرفتهروند که خود شمار می به است

 یآرزو انتزاعنی پنردازی شنده کنه مفهنوم     مفهنوم  دار(عام )بدون اشاره به جسمی حجم صورت ظرفی به



 35/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

 دارد،کنه عمن     یشکل ظرف ژرف( به39)در جملۀ  شهیاندهمچنی   ؛را در خود جای داده است استقالل

   پردازی شده است.مفهوم

 ظنرف هنر   مظنروف  ترتیب که چنی ، حاوی دو استعارة مفهومی هستند؛ بدی ای  های استعاری جمله 

 ظنرف ) حقّه خاطرهای مفهومی ، افزون بر استعاره(33)در جملۀ  برای مثالخود نگاشتی استعاری است؛ 
را  ریضنم و  خاطردو نیروی ذهنی  بودنظرفکه ویژگی  است( صندوقچه) درج ریضمو  است( کوچک

سازی شده و استعارة مفهنومی  مفهوم ظرفای  دو  مظروف نیز در نقش و عبارت کلمهکنند، بازنمایی می

 شود.از جمله برانگیخته می است ریضم/ خاطر مظروف  عبارت/ کلمه

گوننه  این   کنرد. او مطرح  1بار ردینخستی را  مظروف و ظرفسازی براساس مفاهیم موضو  مفهوم

 ،رونند کنار منی  هنایی کنه بنرای بینان آن بنه     پیام و نیز واژه وی،باور به. دینام 9استعارة مجراها را استعاره

: 1320 ،3منایر هنا را بررسنی کنرد )ننی    شوند که برای کشف رمز بایند آن همچون ظرف درنظر گرفته می

925.) 

بیروننی اسنت. انسنان     -ظرفی با گنجایش محدود و جهت درونی انسان هردر نظریۀ معاصر استعاره  

 همچنون را  هنا آندهند و  نسبت  اشیاءبیرونی بدن خود را به دیگر  -جهت درونیای  قابلیت را دارد که 

تنوان  را منی اتنا  و خاننه    ،طور مثنال به؛ برخوردارندبیرونی  -فضای درونی ازکه  م کندتجسّهایی ظرف

)لیکناف   ی کردتلقّبه ظرفی دیگر  یحرکت از ظرفرا به اتا  دیگر  یحرکت از اتاقو  شمار آوردظرف به

 (.92-95: 1210و جانسون، 

 ذهنی نیرویمثابة به بدن ایعضاکارکرد  -5

و بنه شنرح    ذهنی هستنددر اصل که  نیروهاییسازی افزون بر مفهوم، همچون زبان فارسی نامهمرزباندر 

هنای  اعضا و اندامای  . کنندپیدا میهای بدن نیز کارکردی ذهنی اعضا و اندام، گاه دیگر ها پرداخته شدآن

صنورت   یذهنن به سناختار   ینیع ساختاراز  ها، در حوزة مبدأ جای گرفته و نگاشتسازیدر مفهوم بدنی

 .پذیردمی

رسند.  سنر و پنایی   که بنه هنر بنی    و ای  تصور در سر ایشان فتاده که سروری و فرماندهی کاریست( 33

 (  52: 1313، وراوینی)

                                                                                                                                                          
1. M. J. Reddy 

2. conduit metaphor 

3. M. Nimier 
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 (505 :1313 وراوینی،ای ازی  بار عذاب ازو وضع کنم. )هرگز بر دل او نگذرد که پاره( 33

 (92 :1313 وراوینی،الجمله از بدایت تا نهایت که دل بر اندیشۀ ای  اخترا  نهادم. )فی( 35

 اسنت  مکنان  دل استعارة با زیربنایی از (33)، جملۀ است ظرف سربا زیربنایی از استعارة  (33)جملۀ  

مرکنز   مثابنۀ بنه  دلو  سنر ساز دو عضنو  مفهوم سههر است ءیش دلبا زیربنایی از استعارة  (35) ۀو جمل

 اسنت  دل ذهن  و ( 33)جملنۀ   است سر ذه استعارة  با اینجاترتیب در ای  هستند؛ بدی  و اندیشه رتفکّ

 شوند.  محسوب می است بدن ذه استعارة هخرد ،هااستعارهای  . هستیم روروبه (35و 33 های )جمله

مطنرح کنرد.    را 9اسنت  بندن  ذهن  یا  بدن ۀمثاببه ذه بار استعارة نخستی ( 39-91: 1220) 1سویتزر 

م تجربینات  استعارة مفهنومی اسنت و در امنر شنناخت و تجسّن     کالن است بدن ذه وی، استعارة  باور به

 واسطۀ همبسنتگی احتمال زیاد بهه بهاستعارکالنانسان نقشی اساسی برعهده دارد. وی بر آن است که ای  

ا در عی  حنال،  شود، امّبرانگیخته می انساناحساسات درونی و وضعیت شناختی  بی  تجربیات بیرونی و

یتزر عقیندة سنو  تغییرات معنایی نیست. بنه تنهایی قادر به توضیح الگوهای چندمعنایی و ای  همبستگی به

تنر بنی    ها هستند، نیازمند نوعی ارتبناط عنام  تر از همبستگیها کاملبرای توضیح ای  موضو  که نگاشت

هنا دوسنویه و جزئنی هسنتند و این       دهد کنه همبسنتگی  وی همچنی  توضیح میای  دو حوزه هستیم. 

سنویه بنوده و نینز    ت معنایی و زبنان اسنتعاری ینک   شده در تغییراهای مشاهدهدرحالی است که نگاشت

پیوند بی  واژگان ذهننی و بندن    رسد کهبندی میها هستند. درنهایت وی به ای  جمعتر از همبستگی عام

و این  معادلنۀ خنود      داردای  پیوند ماهیتی استعاری  یطور کلّبها باشد؛ امّ داشته 3تنیتواند ریشۀ روانمی

 مفهومی فراگیر است.   ییهندواروپاهای فیزیکی و خود  درونی در خانوادة زبان

 گیرینتیجه -6

ینا اسنتعارة مفهنومی    نیروهای ذهنی در چارچوب نظریۀ معاصر استعاره  پردازیدر پژوهش حاضر مفهوم

هنای مفهنومی    دربردارنندة اسنتعاره   ۀ( جملن 51)مطالعه شند و   نامهمرزبانمنظور کتاب شد. بدی بررسی 

هنای  براسناس یافتنه  بندی و تحلیل شدند. های مبدأ دستهمرتبط با نیروهای ذهنی استخراج و برپایۀ حوزه

و مناده،   ءیشن ، وانین ح، انسنان از پننج حنوزة مبندأ     نامهمرزباندر د که وشمیپژوهش ای  نتیجه حاصل 

 (51)از   یهمچنن  ؛اسنت شنده  بهنره بنرده   سازی نیروهای ذهننی  مفهوم برای ظرفو  یعیطب یهادهیپد

                                                                                                                                                          
1. E. Sweetser 
2. mind-as-body metaphor 
3. psychosomatic 
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در حنوزة مبندأ   ( %31/33)منورد   (90)، انساندر حوزة مبدأ ( %25/32)مورد  (93)استعارة مورد بررسی، 

 یهنا دهین پددر حنوزة مبندأ   ( %15/5)مورد  (3)، ظرفدر حوزة مبدأ ( %22/11)مورد  (11)، ماده و ءیش

، بیشنتری  و  انسنان حنوزة مبندأ    رو ازاین   ؛بوده اسنت  وانیحدر حوزة مبدأ ( %59/1)مورد  (1)و  یعیطب

انند. گفتننی اسنت اسنتعارة     سازی نیروهنای ذهننی داشنته   کمتری  بسامد را در مفهوم ،وانیححوزة مبدأ 

 براسناس از دیگرسو،  پرکاربردتری  استعاره بوده است.( %03/31)مورد  (11)با  است انسان عقلمفهومی 

، انسنان هنای مبندأ   هایی که براساس حوزهشناختی و جهتی، استعارهگانۀ ساختاری، هستیبندی سهتقسیم

هنایی کنه بنر بنیناد     شنناختی و اسنتعاره  های هستیاستعارهاند، در شمار شکل گرفته ظرفو  ماده و ءیش

ترتینب  گیرنند. بندی   های ساختاری جای میاند، در دستۀ استعارهخل  شده یعیطب یهادهیپدحوزة مبدأ 

( از %23منورد )  (53)یعننی   نامنه مرزبنان های مفهومی  مرتبط با نیروهای ذهنی در شمار زیادی از استعاره

برپاینۀ   یذهنن  سناختار  به ینیع ساختار، نگاشت از هااستعاره همۀ همچنی  در ؛شناختی هستندنو  هستی

؛ اینم نبوده یذهن به یذهن ساختارصورت پذیرفته است و در هیچ موردی شاهد  یذهن یجابه ینیعمجاز 

، واسنطۀ مفناهیم عیننی و جانندار    به هعمد طوربهی  وراوینی نیروهای ذهنی انسان را ترتیب سعدالدّبدی 

از تنا   کنرده اسنت  پردازی های طبیعی مفهومپدیده نیزدار و فیزیکی و ملموس، اجسام حجم اشیاء و موادّ

حوزة مبدأ قرار گینرد   مثابۀها و خصوصیات حوزة مفهومی عینی بهساختار عینی به ذهنی، ویژگی رهگذر

 و شناخت از حوزة مفهومی ذهنی و انتزاعی حاصل شود.

درخصنو    نامنه مرزبنان کنار رفتنه در منت     بنه  هنای نگاشنت و انتخاب اسم هاپردازیاز نو  مفهوم 

شنده بنوده   شنناخته یت هریک از قوای ذهنی نزد وراوینی جایگاه و اهمّآید که نیروهای ذهنی چنی  برمی

ای نیروهای ذهننی  گونهبهاست سعی داشته  بوده وخوبی با کارکرد قوای ذهنی انسان آشنا به است و وی

افنزون بنر    ؛کامنل باشند  هماهنگی در با کارکرد نیروی ذهنی  شدهپردازی  ارائهتصویر کشد که مفهومرا به

ای مسنتقیم و  سادگی بتواند رابطنه ای انتخاب کرده است که خواننده بهگونهبه مبدأ راهای ای ، وی حوزه

دهنندة اوج  نشنان  ، خنود انسنان بسامد باالی حوزة مبدأ . کندمبدأ و حوزة مقصد برقرار واضح بی  حوزة 

ینت  بنودن اعتبنار و اهمّ  به شناختهه توجّنویسندة کتاب با گذاری درخصو  نیروهای ذهنی است. ارزو

 کوشنیده اسنت   راه،از این   های انسانی به نیروهای ذهننی و خلن  تصناویر پوینا     ویژگی با انتقال، انسان

 بنرای  ؛جلنوه دهند   مهنم مثابۀ عناصری حیاتی را پررننگ و  است نقش نیروهای ذهنی به ممک تاآنجاکه 

بنر  ها، نشان از آن دارد که وراوینی با خل  ای  استعاره کارفرماو  یمفت، ریاممثابۀ به عقلسازی مفهوم مثال

در و این  نینروی ذهننی را    کید أگری انسان تدر راهبری و هدایت نیروی اصلی مثابۀبه عقلنقش اساسی 
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 مناده  و ءیشن که آمد، حنوزة مبندأ   چنان  یهمچن ؛کرده استبازنمایی  سیئرو  فتوادهندهو  حاکمقامت 

کارگیری ای  حوزه نینز وراویننی   نماید که در بهچنی  میقرار دارد.  انسانازنظر بسامد پس از حوزة مبدأ 

هنای خنا  و ممتنازی بهنره داشنته و      که در ذهن  خوانننده از ویژگنی    استفاده کردهاشیاء و موادی از 

پنردازی  بنرای مفهنوم   چراغو  نهییآگیری از توان به بهرهمی خصو اند. در ای شده بودهخوبی شناخته به

و  سبب درخشندگی، شفافیت و صافی سطح خنود به نهییآ. اشاره کرد ذه و  ادرا ، عقلنیروهای ذهنی 

های زبان فارسنی از دیربناز تناکنون نقنش     سازیازآنجاکه منبع نور و روشنایی است، در مفهوم چراغنیز 

 اند.  برعهده داشته را یپررنگ

بنوده   دلپنرداز عضنو   بیش از همه، مفهوم نهییآدر متون کالسیک ادب فارسی و نیز در متون عرفانی،  

ارتباط بیشتری نسنبت بنه    چشمعبارتی روشنی با عضو یا به چراغدر متون ادب فارسی،   یهمچن ؛است

در زبنان فارسنی    اسنت  ننور  منبع چشمدهندة کاربرد وسیع استعارة دیگر اعضای بدن دارد که خود نشان

سنازی  مفهنوم  چنراغ و  ننه ییآ، قوای ذهننی بنا   نامهمرزباندر  حالشمرد. است که چشم را منبع نور برمی

 دارد.در ای  مت  ی ذهنی هاای  نیرو یت و جایگاه خا ّاند که نشان از اهمّشده

و فارسی معاصنر نشنان از آن    نامهمرزباننیروهای ذهنی در  سازیمفهوم درخصو مقایسۀ کوتاهی  

تا به امنروز همچننان کناربرد داشنته و برخنی نینز از        نامهمرزبانها از روزگار سازیدارد که برخی مفهوم

متنی تعلیمی است و هدف از نگارو آن، بینان پنند و انندرز و انتقناد      نامهمرزبانازآنجاکه اند. رواج افتاده

 هنای ظریفنی  سنازی بنه مفهنوم  گناه  در این  منت ،    رو ازاین  مستقیم بنوده اسنت،    غیر طوردر لفافه و به

هنای بندیع در   ؛ برخنی از اسنتعاره  باشند  رسد ساختۀ ذه  نویسندة کتاب بنوده نظر میکه به خوریم میبر

 وعنا (/ کوچنک  ظنرف ) حقّنه (/ ردانین ت) کنانه خاطر(، 10) است مشّاطه فکرت ند از:اعبارت نامهمرزبان
و  33) اسنت  جعبنه (/ کوچنک  ظرف) وعا(/ صندوقچه) درج ریضم(، 35و  33و  33) است( غذا ظرف)

 اسنت  چنرم / یرشندن یخم یاماده ای ءیش شهیاند ،(95) است یسوختن یاماده ای ءیش خاطر ،(35و  32

هننا از ویژگننی سننازیاینن  مفهننوم (.39) اسننت ظننرف شننهیاند، (39) اسننت  یزمنن دمنناغ ،(91و  95)

انند و  برخوردار بوده و در گذار زمان همچنان خصوصیت تازگی خود را حفن  کنرده   بودنفرد منحصربه

بندیع، برخنی    خنا  و  هنای اسنتعاره همچنی  در کنار این    ؛کشندچالش میذه  خوانندة امروزی را به

 چنراغ  عقنل (، 9)ج  اسنت  ریام عقلاند: ؛ از ای  جملههمچنان کاربرد دارندنیز تا به امروز ها سازیمفهوم
 شنه یاند، (90) اسنت  لنوح  و حافظه (93) است(  یماش) دستگاه مغز(، 15) است لوح خاطر(، 13) است
دست در گفتار و نوشتار امروزی نینز یافنت   هایی از ای سازیکه گفته شد مفهومچنان(. 31) است آفتاب
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 .برشمردهای مرده ها را استعارهتوان آنمی رو ازای د و نشومی

 منابع
، (52) 99، پژوهنی ادبنی  منت   .ستعارة شناختی عش  در مثننوی موالننا  ا(. 1325) تصدیقیسمیه  و داووداسررهم، 

15-113. 

 .(. کاربرد استعارة مفهومی در قصناید ناصرخسنرو  1325) فرحکیمیمحمد و  تیغخلیلی جهانمریم بارانی، محمد؛ 
 .29-31، (95) 13، پژوهشنامۀ ادب غنایی

 ، تهران: امیرکبیر.لدج 3 .شناسیسبک(. 1322، محمدتقی )بهار

 زاده، تهران: نشر علم.محمدمهدی مقیمی مترجم: .استعاره(. 1323، دیوید )پانتر

 علیشاه.تهران: صفی .نامهمرزبانمه بر (. مقد1313ّ) رهبر، خلیلخطیب

 تهران: نشر علم. .ای بر معناشناسی شناختیمقدمه(. 1329) اردبیلیو لیال  روش ، بلقیس

 .10-33، (11) 2 ،یعرفان اتیادب .ر استعارة عش  از سنایی تا موالنا(. تطو1323ّ) آیادمریم زرقانی، سیدمهدی و 

شنناختی در شناهنامۀ فردوسنی از دیندگاه     های هسنتی (. استعاره1325) محمودی بختیاریو بهروز  سراج، اشرف

 .25-55،(9) 5 ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت .شناسی شناختیزبان
 تهران: نشر آگه. .صور خیال در شعر فارسی(. 1359، محمدرضا )شفیعی کدکنی

 تهران: فردوسی. .بیان(. 1352، سیروس )شمیسا

های چشم در غزلینات حناف  از دیندگاه    سازی(. بررسی مفهوم1325) نیا عمرانذبیحو آسیه  نرجس بانوصبوری، 

 .133-115، (9) 5، بالغت و یادب نقد ۀپژوهشنام .شناختی

 تهران: فردوس.، لدج 5.تاریخ ادبیات در ایران(، 1322ا  )، ذبیحصفا

 تهران: سازمان تبلیغات اسالمی. .شناسیدرآمدی بر معنی(. 1315صفوی، کوروو )

 .االولینای عطنار   ةتنذکر هنای معننایی منرتبط بنا آن در     (. استعارة مفهنومی عشن  و خوشنه   1325عباسی، زهرا )

 .  132-115، (35) 19، یعرفان ادب یها پژوهش

(. بررسی تطبیقنی اسنتعارة عشن  در اشنعار     1322) آبادیعرب یوسففائزه و  زادهغالمعلیجواد ماندعلی، آرزو؛ 

 .910-123، (92) 15 ،پژوهشنامۀ ادب غنایی .اب  فار  و سلطان ولد

اسنتعاره و مجناز بنا     .تیننا امراللهنی   :تنرجم مهنای مجناز و اسنتعاری،    (. از ته قلب: بررسی1320مایر، سوزان )نی

 جهان.فرزان سجودی و همکاران، تهران: نقش :ترجممرویکردی شناختی، 

 علیشاه.رهبر، تهران: صفیکوشش خلیل خطیببه .نامهمرزبان(. 1313) ی وراوینی، سعدالدّ

سازی عش  در غزلیات شنمس و بررسنی   (. مفهوم1325) پورابراهیمشیری  و  مباشریمحبوبه زاده پاشا، لیال؛ ولی
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 .35-1، (9) 19 ،یعرفان ادب یهاپژوهش .شناسیآن با مضامی  قرآنی از دیدگاه معنی
 .الگوی استعاری در رباعیات اصیل خینام (. پنج کالن1329) رضاییوالی و  توانگرمنوچهر ویسی حصار، رحمان؛ 

 .103-12، (2) 3، یقیتطب یشناسزبان

 فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز. :ترجمم .استعاره(. 1310هاوکس، ترنس )

 تهران: توس. .فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1350ی  )الدّجالل، همایی
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