
  
  اد�یات  و ع�وم ا�سا�ی دا�ه 

زبان و اد�یات �ر�ی ��وه آ�وز�ی

  

  رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی

  رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش محض

مولوي در دیوان شمس بر هاي بررسی اندیشه«

  »شناختی هاياساس نظریه استعاره

  :پژوهشگر

زاده بیگدیلومنصور علی

:استاد راهنما

  دکتر خدابخش اسداللهی

دکتر ابراهیم رنجبر

  :استاد مشاور

دکتر بیژن ظهیري ناو

   )97بهمن (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 و عنوان  

  :نام پدیدآور

منصور علی / شناختی هايهاي مولوي در دیوان شمس بر اساس نظریه استعارهبررسی اندیشه

  زاده بیگدیلو

  دکتر ابراهیم رنجبر/ دکتر خدابخش اسداللهی  : راهنماان استاد

  دکتر بیژن ظهیري ناو  :ان مشاوراستاد

  24/11/97  :دفاعتاریخ

  .ص  270  : اتتعدادصفح

  گروه زبان و ادبیات فارسی  :نامه شماره پایان

-هایمشترکدرناخودآگاهذهنماتأثیرمیهاوطبیعتاینتجربه. کنیمدرطولزندگیتجاربمختلفیراکسبمی :چکیده

ــکلمی ــدگذارندوزباناستعاریماراشـــــ ــتعارهدر. دهنـــــ ــارمینظرگاهشناختی،اســـــ -هاییکهبهکـــــ

ــبمی ــیمگیریمریشهدرتجاربیداردکهماازمحیطاطرافمانکســــــــــــــــــــــ . کنــــــــــــــــــــــ

-اینبدانمعنیاستکهاســــتعاره .تواندمتفاوتباشــــد اینتجاربازمکانیبهمکاندیگروازفرهنگیبهفرهنگــــدیگرمی

. هایمختلفهســـــــــتندهاومکـــــــــانهایمفهومیبیشترازآنکهجهانشمولباشـــــــــندمربوطبهفرهنگ

. هایقابلتوجهیدارندرخیمفاهیمدربینمللمختلفتفاوتازهمینروستکهب

مطـرح  » کنـیم ها زندگی مـی هایی که با آناستعاره«این نظریه را نخست لیکاف و جانسون با انتشار کتاب 

در . شـود مـی » ساختاري،جهتیوهستیشـناختی «بر طبق این کتاب، استعارة شناختی شامل استعارة . کردند

شـناختی آن،  است تا مطابق با نظریۀ استعارة شناختی و ذیـل نـوع هسـتی   پژوهش حاضر سعی بر آن شده 

الگوي استنباطی، قلمرو منبع یا حسی، تعمـیم چنـد معنـا، نگاشـت     «هاي حیوانات بررسی شوند و استعاره

-سپس در جدولی به بسامد حوزه. بندي، گام بعدي این تحقیق استعمومی و نگاشت جزئی در هر تقسیم

  .ها پرداخته شده استها و در نهایت به تحلیل دادههاي معنایی آنیمهاي مقصد و تعم

هاي واالي معرفتی و اخالقی هدف از انجام این پژوهش بررسی شیوة تفهیم تجربیات عرفانی و اندیشه:هدف

  .هاي حیوانات استمولوي با استفاده از استعاره

تحلیلـی بـه   -اي و بـا روش توصـیفی  کتابخانـه در این پژوهش با استفاده از منـابع  : روش شناسی پژوهش

در این پژوهش با مالك عمل قـرار دادن نظریـۀ اسـتعارة شـناختی،     . ایمهاي مورد نظر پرداختهبررسی نمونه

هـاي  مقصد عینی شده به کمک حوزههاي مولوي را استخراج کرده و حوزههاي استعارة حیوانات از غزلنمونه

  .ایممبدأ حیوانات را بررسی کرده

هاي مولوي، باید گفت که بین این دو حوزه تناسب هاي مبدأ و مقصد در استعارهدربارة تناسب حوزه:ها یافته

وجود دارد؛ اما نکتۀ قابل توجه آن است که گاه مولوي براي مفهومی مثبت از حوزة مبـدأ منفـی و بـالعکس    

کنـد، آن  ها جلب توجـه مـی  دست از استعارهطور که ذکر شد، نکتۀ مهمی که در این همان. کنداستفاده می

شاید به همین علت اسـت کـه برخـی از    . کندهاي ناشناختۀ بین دو حوزه را کشف میاست که موالنا ارتباط

  .هاي وي قبل و بعد از حیاتش، در دیوان هیچ شاعري تکرار نشده استاستعاره

هایی ها و تجربهانات تحت تأثیر شناختهاي حیومولویدر به کارگیري هریک از استعاره:گیري نتیجه

ها، هم با مشاهده و لمـس آن موضـوع از   قرار دارد که دربارة آن حیوان کسب کرده است؛ این تجربه

فرهنـگ و باورهـاي   . اندنزدیک و هم از آشنایی با آداب و رسوم و اعتقادات اقوام مختلف کسب شده



هـاي منـدرج در قـرآن و حـدیث     ها مفاهیم و دیـدگاه عامۀ ایرانیان و هندیان و اعراب و در رأس آن

وي از هر بستري براي ارائۀ افکارش اسـتفاده کـرده   . شوندقسمت عمدة این تأثیرپذیري را شامل می

سازيِ مفاهیم انتزاعی نیـز اقـدامی   استفاده از شناخت عموم نسبت به حیوانات در جهت عینی. است

هاي مقصد مختلف براي حوزة مبدأ در به کارگیري حوزهتنوع قابل توجه وي . است در همین زمینه

هـاي مقصـد   ایـن تنـوع کـه در حـوزه    . یکسان، نشان دهندة روح نوگرا و تجارب فردي متنوع اوست

شود، گویاي آن است که مولوي قصـد نـدارد یـک اسـتعاره را     ها به نوعی دیده میهریک از استعاره

اي بین دو حوزه هم وجود نداشته باشد، وي ظاهرا رابطه براي مفاهیم محدودي به کار گیرد؛ لذا اگر

  .کنداي را کشف میرابطه

  .هاي مولوي، استعارة شناختی، استعارة شناختی حیواناتغزل:هاي کلیدي واژه

  

  





  مقدمه- 1-1

-هایبالغیکهبهزبانفارسییاعربینگاشتهشدهاستنشـانمی ترینکتاببررسیاجمالیبرخیازمهم

ــدکهتعریف -دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایارائهشدهدرزمینۀاستعارههرچنددربرخیمواردتازگیدارد،ولیدرحقیقتتکرارنظرییکسانبابیان

علت این شباهت در آراء علماي مختلف را باید در رویکرد متفاوت هریـک از  . یمتفاوتاست

را صـرفا یـک امـر    تلقی بالغیـون سـنتی از اسـتعاره، آن    .ها به این موضوع جستجو کردآن

شناسانه در نظر گرفته و همۀ تعاریف و مباحثی که در آن به اسـتعاره اشـاره شـده    زیبایی

نکتۀ مقابل این تعاریف که در بحث از استعاره بـا  . است به نوعی با این رویکرد ارتباط دارد

اختی به اسـتعاره اسـت کـه بـا دیـدگاه      رویکردي متفاوت به موضوع نگریسته، رویکرد شن

را مربـوط  این رویکرد استعاره را امري شناختی دانسته و آن. نگردنوینی به این موضوع می

-ها براي فهم ناشناختهداند که بر پایۀ تجارب گذشته از شناختهبه کارکرد ذهن انسان می

این دو رویکـرد ارائـه شـده و     در ادامه جزئیاتی از آراء هریک از پیروان. کندها استفاده می

  .هاي مولوي مورد بررسی قرار گرفته استهایی از غزلدر نهایت با رویکرد شناختی نمونه

  

    هدف- 1-2

هـاي شـناختی   تـرین اسـتعاره  هاي تجربی مهمهدف اصلی این پژوهش، آشنایی با پایه

-کمک میهاي مولوي است که به درك بخشی از مفاهیم مد نظر مولوي حیوانات در غزل

توانـد مخاطبـان را بـا    هاي نوین مـی همچنین این پژوهش با کمک گرفتن از دیدگاه. کند

هـاي  تري از پـژوهش رویکردهاي غیر بالغی نسبت به استعاره آشنا سازد و شکل کاربردي

هـاي شـناختی   که بررسـی اسـتعاره  دیگر آن. انجام یافته با این شیوه را به نمایش در آورد

تواند از لحاظ آشنایی بهتر با مفاهیم مطرح در اشـعار وي  هاي مولوي میحیوانات در غزل

تـرین حیوانـاتی را کـه ذهـن مولـوي      که؛ پژوهش حاضر مهمدر نهایت این. ما را یاري کند

ها به شکلی استعاري بهره برده اسـت مشـخص   براي بیان مفاهیم انتزاعی مد نظرش از آن

ري مولوي و درك زبان استعاري وي ما را یـاري  سازد و همین امردر شناخت جهان فکمی

  .رساندمی
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  استعارهدردیدگاهسنتی - 2-1

-اندکهدربیشترموارد،تفاوتتنهادربیانهایمتعددیازاستعارهداشتهعلمایبالغتتعریف

-بحثانتقالمفاهیماسمچیزیدرچیزدیگرکهازجانبارسطومطرحشدپایه. هایمختلفآناناست

). 152: 1392کوب،وزرین19: 1380هاوکس،(دهد هایتعاریفبعدیاستعارهراشکلمی

-البالغه،قدیمیمحمدبنعمررادویانیدرترجمان

: کندترینکتاببالغیِموجودفارسی،استعارهراچنینتعریفمی

-چنانبوذکیاندرچیزیبوذنامیراحقیقییالفظیبوذکیمطلقآنبهمعنیبازگرددمخصوص،آن«

: 1362رادویانی،(» کهگویندهمرآنرایاآنلفظرابهجایدیگراستعارتکندبرسبیلعاریت

- مجازبرانواعباشدوآن: خوانیمدرالمعجممی. داندسرازیاستعارهرانوعیازمجازمیشمسقی.)40

چهازآنجملهبهاسماستعارتمخصوصاست،آناستکیاطالقاسمیکنندبرچیزیکیمشابهحقیقتآناسم

). 374: 1388شمس قیس رازي،(»باشددرصفتیمشترك

: داندجرجانیدراسرارالبالغهمجازرااعمازاستعارهوتشبیهرااساساستعارهمی

) 1412،29جرجانی،(»والتشبیهکاالصلفیاالستعاره[...] انالمجازاعممناالستعاره«

: گیردداندکهبهعالقۀمشابهتشکلمیتفتازانیدرمختصرالمعانینیزاستعارهرامجازیمی

) 219: 1391تفتازانی،(»االستعارههیاللفظالمستعملفیماشبهبمعناهاالصلیلعالقهالمشابهه«

: 1372علویمقدم،. (ازمقولهمجازهستند... اره،تمثیل،قلبونظرابنقتیبهبرایناستکهاستع

-ویمی. روندهمچنینازدیدگاهسیدشریفرضی،استعارهوتشبیهنوعیازمجازبهشمارمی) 400

. گیردمجازاعماست،یعنیمجازلغویوعقلیوتشبیهواستعارهودیگراقسامرادربرمی«: گوید



در) 401و400: مانه(» .اوچندانتفاوتیمیانمجازواستعارهوکنایهوتشبیه،قائلنیست

. استعارهازطرفیمجازوازطرفیتشبیهاست«: خوانیممی»آیینسخن«

: 1371صفا،(» مجازکهعالقهآنمشابهتباشدوتشبیهیکهیکیازطرفینتشبیهرادرآنحذفکنند

58(.  

مجازمرسل؛ به نظر وي -استعاره؛ب-الف: داندنویسندةمعالمالبالغهمجازرادوقسممی   

رجایی،(» معنایحقیقیمشابهتباشد،مجازرااستعارهگویندهرگاهعالقهبینمعنایمجازیو«

1392 :

  . داند؛همچنینویتشبیهرااساساستعارهوشناختحقیقتاستعارهراموقوفبهشناختتشبیهمی)149

-مهم«: گویدداندومیهایاستعارهرادرمجازوتشبیهمی،پایه»بیان«شمیسادرکتاب   

. )154: 1387شمیسا،(یندگوتریننوعمجاز،مجازبهعالقهمشابهتاستکهبهآناستعارهمی

] اگر[بدینمعنیکه«. ازدیدگاهوي،پایهواساساستعارهتشبیهاست

-ازجملهتشبیهی،مشبهووجهشبهواداتتشبیهراحذفکنیم،بهنحویکهفقطمشبه

- علویمقدمواشرف.)همان(» گویندبهباقیبماند،بهاینمشبهبهاستعارهمی

- معانیوبیانآندرکتاب. اندکهمشابهتعریفشمیسااستزادهنیزتعریفیراارائهداده

  :خوانیمهاذیلتعریفاستعارهمی

-استعارهتشبیهیاستکهیکیازطرفینآنمحذوفباشد،باوجودقرینه«

: 1386علویمقدم،(» ایکهذهنخوانندهراازمعنیحقیقیدورکندوبهمعنیمجازیبرساند

-استعاره،مجازیاستباعالقۀمشابهت،با وجودقرینه«ها؛همچنیندرنظرآن)116

  .)117:همان(» رساندکندوبهمعنیمجازیمیدورمیایکهذهنراازمعنیحقیقیکلمه

:ثروتیانمعتقداست   

استعارهپیشچشمآوردنیکچیزبهصورتیکچیزدیگراستبااسناددادنیکیازلوازماینچیزاخیربهآندی«

-هایبالغیرادرستنمیویوجهتسمیۀمجازبهعالقۀمشابهتدرکتاب.)82: 1369ثروتیان،(» گري
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-بنامیمالزممیاگرایننوعمجازرااستعاره«: گویدداندومی

  .)67: همان(» آیدمجازبهناهمانندینیزاستعارهنامیدهشود

-هابایکدیگر،میباتوجهبهتعاریفمتعددارائهشدهازاستعارهومقایسۀآن   

-البالغهبینیمکههمۀتعاریفذکرشدهجزترجمان

-کندکهبهکاربردنلفظیبهجایلفظدیگربهصورتعاریتیرااستعارهمعرفیمی

-وبیاندرشعرفارسیثروتیان

 -داندزدانستناستعارهبهعالقۀمشابهترابهجهتتداخلمبحثمجازواستعارهدرستنمیکهمجا

  .کننددراصل،مطلبواحدیرابیانمی

) خورد،ایناستکهالفنکتۀواحدیکهدرقریببهاتفاقمطالبذکرشدهبهچشممی   

. نشینداستعارهنوعیازمجازاستکهدرآناسمچیزیبهعالقۀشباهتبهجایچیزدیگرمی

. پایهواساساستعارهتشبیهاست) ب. شودنمجازیتمایزقائلمیایندیدگاهمیانزبانحقیقیوزبا

  .ایادبیفرضشدهاستدرایننظرگاهنیزاستعارهبیشترازهرچیزصرفاًآرایه

  استعارهدردیدگاهنو-2-2

  معنیشناسیشناختی-1- 2-2

. ایبههمینناممطرحکردایناصطالحرانخستینبارلیکافدرمقاله   

-معنی. شناختنیستبهنظروي،دانشزبانیانسانمستقالزاندیشیدنو

هامعتقدند آن.)65: 1384صفوي،(دانندشناسانشناختیدانشزبانیرابخشیازشناختعامانسانمی

هاي شناخته شده براي درك که ذهن انسان کارکردي شناختی دارد و از پدیده

-کهدرادامهخواهدآمد-نگرشجدیدبهاستعاره. کندها استفاده میناشناخته

  .شودبررسیمی- شناسیشناختیمعنی –ازمباحثیاستکهدرهمینحوزه

  استعارةشناختی-2- 2-2



. شدتااواخردهههفتادمیالدي،استعارهمعموالموضوعیزبانیوبالغیشناختهمی   

1979انتشارکتاباستعارهواندیشهدرسال

بهوسیلۀارتونیموجبشدتااستعارهبهموضوعیفکریتبدیلشودوتغییردیدگاهسنّتیاستعارهبهدید

: 1391قوام،(دگاهیشناختیرادرپیداشتهباش

-هاییکهباآناستعاره«هایشناختیدرکتابپسازآنلیکافوجانسونبامطرحکردناستعاره.)147

ها، نگاه بهنظر آن. ایمطرحکردندوبهشرحوبسطآنپرداختندآنرابهشکلنظریه»کنیمهازندگیمی

  :بالغت سنتی به امر استعاره در چند مورد دچار اشتباه شده است

.داندکلمه میرا در که؛ آننخست این-

.داندرا شباهت میاساس آن دوم؛-

بین استعاره به عنوان قسمت غیرحقیقی زبان با مفاهیم حقیقی تمایز قائل  سوم؛-

.شودمی

.داندکه؛ بالغت سنتی استعاره را یک تفکر عقالنی و آگاهانه میچهارم آن-

  اما در نگاه معاصر؛

.تمرکز استعاره نه در کلمه، بلکه در مفهوم اس-

اساس آن نه بر پایۀ شباهت، بلکه ارتباط بین قلمروهاي متقاطع موجود در -

.ها استتجربۀ انسان و فهم شباهت میان این حوزه

.طبق این نظر قسمت اعظمی از نظام مفهومی ذهن انسان، استعاري است-

اي که در این دیدگاه استعاره نه یک تفکر عقالنی و آگاهانه، بلکه شیوهنهایت آن-

).122: 1389هاشمی،(هاي ما شکل گرفته استت که با طبیعت ذهن و بدناس

قابلذکراستکهدرایندیدگاه،استعارهبرخالف    

. شودبالغتسنتی،شاملتشبیه،تمثیل،استعارهونمادنیزمی
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-صرفاًدرتحققزبانیآن... ایندیدگاهمعتقداستکهتمایزموجودبیناستعارهوتشبیهو

-هادراصلیککارراانجاممییراهرکدامازآن؛ز)190: 1393استاکول،(هانموددارد

-دهندوآن،عینیکردنمفاهیمانتزاعیبهکمکارتباطآنمفاهیمبامفاهیمیاستکهشناختهشده

  . ترهستندتروعینی

-هاوطبیعتاینتجربه. کنیممادرطولزندگیتجاربمختلفیراکسبمی

. دهندگذارندوزباناستعاریماراشکلمیهایمشترکدرناخودآگاهذهنماتأثیرمی

-هاییکهبهکارمیناختی،استعارهدرنظرگاهش

. کنیمگیریم،ریشهدرتجاربیداردکهماازمحیطاطرافمانکسبمی

: 1394کریمی،(تواندمتفاوتباشداینتجاربازمکانیبهمکاندیگروازفرهنگیبهفرهنگدیگرمی

-شمولباشندمربوطبهفرهنگکهجهانهایمفهومیبیشترازآناینبدانمعنیاستکهاستعاره). 144

- ازهمینروستکهبرخیمفاهیمدربینمللمختلفتفاوت. دهایمختلفهستنهاومکان

. هایقابلتوجهیدارند

. دانندبهعنوانمثاالژدهادرنزدایرانیانجنبۀشرّومنفیدارد؛ایندرحالیاستکهچینیانآنرامقدسمی

. اینامرازتفاوتفرهنگیوتجاربمختلفزندگیدرایندوکشورتأثیرپذیرفتهاست

-شوند؛لذامییکسانیفهمیدهمیالبتهبرخیازمفاهیمنیزدربینمللمختلفباتجارب

-هایمفهومیجهانشمولتوانچنیننتیجهگرفتکهبهغیرازبرخیمواردکهاستعاره

-گیرندوجهانهایمختلفشکلمیهاومکانهاتحتتأثیرفرهنگاند،بخشاعظمیازاستعاره

  .شمولنیستند

-چهبرایمانمعناداراستوراهیکهازگذرآنتجربهمیاشهستیم،آنآنچهماقادربهتجربه«

. [...] ماوحضورفیزیکیماارتباطیهمهجانبهوتنگاتنگدارداندوزیم؛باجسم

» برندبهکارمی[...] اهلزبانمعموالشنیدنرابهجایاطاعتکردن؛گرفتنفیزیکیرابهجایدرککردن

- ؛زیرااین گونهسخنگفتنبهنوعیعینی)102: 1387فیاضی،(

  :هایزیرقابل توجهاستنمونه. ترکردنمفاهیمبراساستجاربعمومیافراداست



: 1378مولوي،(»آغازبین گفتهینبشکنقفسآغازبی/ ست پربده غروحمابیگفتمازآغازمر«

  .روحپرندهاست). 687

رادرمقایسهبا»جسم«ومفهوم»مرغ«رابهمثابه»روح«درنمونۀفوق،شاعرمفهوم

- عینیمی»قفس«بهمثابۀ»روح«

-تراست،یاریمیفهمکندوبرایدرکبلندپروازوآسمانیبودنروح،ازتصویرپرندهکهآسان

  . شوددرکمی»قفس«مفهومجسمدرمقابلروحبااستفادهازگیرد؛همچنین

  . روحطوطیاست.)79: 1380مولوي،(»پیشازآغازوجودآغازاو/ طوطییکایدزوحیآوازاو«

درایننمونهازمثنوي،موالنامفهوم

-تصورمی»طوطی«راکهماهیتآنبهسببغیرمادیبودنبرایماشناختهشدهنیست،بهمانند»روح«

. یابددستمی»روح«ازطوطیدارد،بهشناختیقابلتوجهازمخاطببرپایۀتجربهیاشناختیکه. کند

-هایمثنویدرکشورهندوستانخانهداردوازآندانیمکهطوطیدرداستانمی

. شودبهمناطقدیگرمنتقلمی... جاناخواستهوبهوسیلۀبازرگانانو

اینمسئلهشباهتزیادیبهماجرایسفرروحازخانۀاصلیخود،یعنیعالممجردات،بهعالمجسمومادیات

  .د،یعنیایندنیا،دار

-اندیشیموعملمینظاممفهومیمعمولماکهدرچارچوبآنمی«شناسانشناختیبهباورمعنی

ازدیدگاهآنان.)13: 1394لیکاف،(» کنیم،در اصل، ماهیتیاستعاریدارد

: 1390پورابراهیم،(» استعارهعبارتاستازدرکیکحوزةمفهومیبهصورتیکحوزةمفهومیدیگر«

-چهراکهدرزبانظاهرمیوآن- هصرفاًزبانیون -دانندایشناختیمیآناناستعارهراپدیده.)21

-برایناساسرویکردمعنی.)3: 1381گلفام،(کنندشود،نمودآنپدیدهمحسوبمی

  . شناسانشناختیبهاستعارهبادیدگاهسنتیبهآنتفاوتیاساسیدارد

-دردیدگاهمعنی

. شناسانشناختی،استعارهسطحیازاندیشهاستکهبادوقلمرومفهومیمنبعوهدفدرارتباطاست

-ویژگی. گیردمعینیوقلمروهدفمفاهیمانتزاعیرادر برمیقلمرومنبعمفاهی
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هاشمی، ب،(ها،فرآیندهاوروابطمیانمفاهیمهریکازایندوقلمرودرذهنانسانذخیرهشدهاست

1392 :78(.

نظامادراکیذهنانسانبربنیادکاربردتعابیروامورحسیبرایتوصیفودرکامورذهنیوانتزاعیاستواستعا«

- ابزاریبسیارمهم،کهمی.)50: 1392ج، هاشمی،(» ترینابزاراینفراینداسترهمهم

  .)93: 1389بهنام،(تواندقدرتادراکماراازجهانافزایشدهد

  انواعاستعارةشناختی  -3- 2-2

–ازسهنوعاستعارةشناختی»کنیمهازندگیمیهاییکهباآناستعاره«لیکافوجانسوندرکتاب

  . اندسخنگفته-ساختاري،جهتیوهستیشناختی

  هایساختارياستعاره -3-1- 2-2

بندییکمفهومرادرحوزةیکهایساختاریوظیفهسازماندهیوقالباستعاره«

- مند،برعهدهدارند؛بهعبارتدیگر،نقششناختیایناستعارهاینظامدیگر،بهگونه»مفهوم«

-،برایزبانورفراهممی)ب(راازطریقساختارحوزةمبدأ) الف(هاایناستکهامکاندرکحوزةمقصد

-ختاریبهمااجازهمیهایسادراصالستعاره.)146: 1392افراشی،(»کنند

مندوبهوضوحتعریفشدهیکمفهومدیگرراساختارببخشیمدهندتابهکمکیکمفهومساخت

: 1394لیکاف،(

-؛بهبیاندیگر،مابرایعینیکردنمفهومموردنظرازساختاریکمفهومدیگراستفادهمی)110

  :تراست؛دقتدرنمونهزیرروشنگرخواهدبودکنیمکهعینی

: 1389ابنابیطالب،(»گذرد زندگیمیالفرصهتمرّمرّالسحاب؛فرصتمانندابرازافق«-

  . فرصتابراست.)363

-تردرکمیکندتاچیستییکمفهومانتزاعیرابهکمکچیزیکهسادهایناستعارهامکانیفراهممی

-ترفهمیدهمیآشکارترونمایان»ابر«حرکتوگذرورفتندر. سازیکنیمشودمفهوم

. کنیمرابهتردرکمی»فرصت«شودومابهکمکآنگذر



-هاهستندکهتغییریافتهگذر،ثابتوبدونتغییرماندهاستواینمصداقدرواقعساختاربنیادیحرکتو

  .کنیماستفادهمی) فرصت(جهتفهمحوزةمقصد) ابر(اندوماازساختارحوزةمبدأ

  هایجهتیاستعاره-3-2- 2-2

. دهنددرارتباطهستندهایمکانیرانشانمیاستعارةجهتیبامفاهیمیکهجهاتوموقعیت

. پایین- حاشیهوباال- عقب،مرکز- بیرون،جلو-سطح،درون-عمق: مفاهیمیمانند

شودگونهازاستعارةشناختیمنجرمیگیریاینتجارببنیادینانسانازجهتهایمکانیبهشکل

-تفاوتایننوعازاستعارهبااستعاره.)147و146: 1392افراشی،(

-هایساختاریبهیکمفهومدرچارچوبمفهومدیگریساختارمیهایساختاریدرآناستکهدراستعاره

. شودجهتینظامکاملیازمفاهیمباتوجهبهنظامکاملدیگریسازماندهیمیهایبخشیم،ولیدراستعاره

. )29: 1394لیکاف،(دهندهابهیکمفهوم،جهتیمکانیاختصاصمیایننوعازاستعاره

-برایمثالدربیتزیرشاعرفردداناوسخنوررابرفرازمنبریبلندتصویرمی

  : شودکندوجهتباالرابرایآنمتصورمی

هنرِ ). 391: 1378مولوي،(»راومکررمکرربرپایمنب/ برمنبریبلندیدانایهوشمندي«

  .خوبسخنگفتنودانابودندرباالست

  هایهستیشناختیاستعاره-3-3- 2-2

-ایمجسممیهایشناختی،مفاهیمانتزاعیبهگونهدرایننوعازاستعاره

اینعملبهواسطۀدر . شوندکهگوییمادهوجسمهستند

هاشمی، (پذیردنظرگرفتنیکپدیدةذهنیبهعنوانیکشیء،یکماده،یکظرفویایکشخصانجاممی

-باتوجهبهمواردمذکوراستکهلیکافوجانسوناستعاره.)31: 1392الف،

  : دانندهایهستیشناختیراسهنوعمی

  .انگاريتشخیصیاشخص-هایظرف؛جاستعاره-هاومواد؛بهایهستیاستعاره  -الف
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- هاومواد،جهتعینیها،ازهستیدرایننوعازاستعاره:هاوموادهایهستیاستعاره-الف

-هایمانراانتخابوباآنکنیم؛همچنینبخشیازتجربهیمانتزاعیاستفادهمیترکردنمفاه

-هاارجاعدهیم؛طبقهتوانیمبهآنکنیم؛لذامیهابهعنوانموادوعناصریمتمایزرفتارمی

هااستداللکنیم بندیکردهوازجهتکمیاندازهگیریکنیموسرانجامدربارةآن

. دانستهشدهاست»بار«مثل»عشق«و»شب«مانند»هجران«هایزیربرایمثالدرنمونه.)همان(

-هابرایعینیایم،ازاینتجربهرادیدهولمسکرده»بار«راتجربهنمودهو»شب«جاکههمهازآن

  .کنیماستفادهمی»عشق«و»هجران«ترکردنمفهوم

  .هجرانشباست» .شبهجرانبهسرآمد«  -

: 1388منزوي،(»نگرمدرصفسبکبارانبهغبطهمی/ اگرچهعشقتوباریستبردنیاما«  -

  .عشقباراست). 277

- هایظرفاستعاره-ب

 - بهاعتقادلیکافوجانسونهرکدامازماظرفیهستیمبایکسطحمرزیویکجهتدرون

. دهیمشوند،نسبتمیبیرونکهاینویژگیخودمانرابهسایراشیاءفیزیکیکهتوسطسطوحخودمقیدمی

و55: 1394لیکاف،(دانیمکهبرخوردارازدرونوبیرونهستندبهاینترتیبآناشیاءرانیزظروفیمی

  : کنیمکهدرونوبیرونداردرامانندظرفیفرضمی... فضایخیابان،خانهیابازارو؛برایمثالما)56

  . بازارظرفاست» .داخلبازارشلوغبود«  -

  . خیابانظرفاست» .ازخیابانخارجشدم«  -

  . خانهظرفاست» .بیرونازخانهسردبود«  -

-شناختیرامیهایهستیتریننوعاستعارهترینواصلیبدیهی- تشخیصیاشخصانگاري-ج

. شودهایهستیشناختیشیءفیزیکیشخصپنداشتهمیدرایننوعازاستعاره. دانستتوانتشخیص

-هایمربوطبهپدیدهکندتاگسترةوسیعیازتجربهانگاري،مارامجازمیاینشخص

: همان(هایانسانیدریافتکنیموبفهمیمهاوفعالیتها،مشخصههایغیرانسانیرادرقالبانگیزه



درنظرگرفتهشدهو»کندیانسانیکهقیامم«بهمثابۀ»شادي«هایزیردرنمونه.)61

  :فرضشدهاست»کمینگشوده«ایکهبهمانندشکارچی»غم«

  .شادیانساناست.»شادیدردلمقدبرافراشت«  -

). 220: 1382حافظ،(»حریمدرگهپیرمغانپناهتبس/ وگرکمینبگشایدغمیزگوشهدل«

  .غمانساناست

  هایمولوياستعارهوعرفانوغزل- 2-3

. آورندکهبرایدیگرانقابلفهمنیستزبانمیهاییرابهگویندوتجربهعرفاازعوالمیسخنمی

چرخد؛لذاناگزیرندتاهاومفاهیممربوطبهآنمیهاحولمحورکلمطلقوتجربهتمامسخنآن

: 1389فتوحی،(»هایمربوطبهآنراباواسطۀامورحسیوجزئینشاندهندآنکلمطلقوتجربه«

210 .(

دهنیزاستزبانروزمرهیاطبیعیبرایبیانمفاهیمفلسفیوعرفانی،گذشتهازنارسابودنگمراهکنن

: 1385فضیلت،(

... ؛بنابراینعارفانبرایبیانحقایقعرفانیوتفهیممریدانبهناچارازتشبیهواستعارهوتمثیلو)19

  .کنندسازیمیهامفاهیمانتزاعیموردنظرراعینیکنندوبهوسیلۀآناستفادهمی

-شودیاحتینمیایمستقالزمبنایتجربیآنهرگزدرکنمیهیچاستعاره«جاکهازآن

-؛لذاضروریاستدرتوضیحاستعاره)39: 1394لیکاف،(» گویاباشدتواندبهاندازهکافی

-هاموردواکاویقرارگیردوبهاندیشههایبهکاررفتهدرزبانعارفانشاعر،مبنایفکریوتجربیآن

. اند،اشارهشودهاییکهدرپدیدآمدنآندخیلبوده

-باتوجهبهاینمسئلهماتالشخواهیمکرددرتوضیحاستعاره

  .ومخاص،اشارهودربارةآنتوضیحاتالزمرابیانکنیمهایموردبررسیبهدیدگاهعارفاندرزمینۀآنمفه

عارفشاعر،موالناجالاللدینمحمدبلخی،بارزتریننمونهازعارفانیاستکهاستعارهرابهعنوانابزاریجهت

. ترکردنمفاهیمانتزاعیوبیانحقایقعرفانیخودبهخدمتگرفتهاستعینی
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Abstract
We have different experiences throughout our lives. These experiences and 
commonalities affect our subconscious minds and shape our metaphorical language. 
In terms of cognition, the metaphors we use are rooted in the experiences we get from 
our surroundings. These experiences vary from place to place, from culture to culture. 
This means that conceptual metaphors are more culturally and locally than universal. 
That is why some concepts differ significantly among different nations.
This theory was first put forward by Lakoff and Johnson by publishing the book "The 
Metaphors That We Live with". According to this book, cognitive metaphor involves 
metaphorical "structural, orientational, and ontological". In the present research, we 
tried to examine the metaphors of animals in accordance with the cognitive metaphor 
and its ontological type, and the "inferential pattern, the domain of source or sensory, 
multiplicative generalization, general mapping and partial mapping in Each 
partitioning is the next step in this research. Then, in a table, the frequency of 
destination domains and their semantic generalizations and finally the analysis of the 
data are discussed.
Purpose: The purpose of this research is to investigate the way of understanding the 

mystical experiences and the high moral and moral ideas of Rumi through the use of 
animal metaphors.
Methodology: In this research, using the library resources and descriptive-analytical 
method, we have studied the samples. In this research, with the criterion of putting the 
theory of metaphorical cognition, we extracted metamorphic prototypes of animals 
from Rumi's sonnets, and examined the scope of objectivity with the help of animal 
origin areas.
Conclusion: Based on the application of each animal metaphor, Rumi is influenced 
by the cognitive and experimental experiences of the animal; these experiences, both 
by observing and touching the subject, are closely related to the familiarity with The 
customs and beliefs of different ethnic groups have been gained. The culture and 
beliefs of the Persian, Indians and Arabs, and at the top of them, the concepts and 
views contained in the Qur'an and Hadith are the major part of this influence. She has 
used her thoughts on every occasion. The use of public knowledge about animals in 
order to objectify abstract concepts is also an action in this regard. His remarkable 
variation in the use of different destination areas for the same field of origin reflects 
the modern spirit and his diverse personal experiences. This variation, which is seen 
in some way in the metropolitan areas of destination, suggests that Rumi does not 
intend to use a metaphor for limited concepts, so if there is apparently no relationship 
between the two domains He discovers a relationship.
Regarding the appropriateness of the origin and destination domains in Rumi's 
metaphors, it should be noted that there is a balance between these two domains, but it 
is noteworthy that sometimes Rumi uses a positive concept from the negative domain 
and vice versa. As mentioned, the important point in this regard of metaphors is that 
Mowlana discovers unknown connections between the two domains. Perhaps this is 



why some of his metaphors have not been repeated in the Divan before and after his 
life.
According to the frequencies of each source region, the milk metaphor with 420 
specimens, Donkey with 223 specimens, fish with 190 specimens, a camel with 157 
specimens, a dog with 147 specimens, a nightingale with 144 specimens, an open 
specimen with 117 specimens, and a deer with 108 specimens 92 samples were taken 
with 92 samples, and the horse, with 91 samples, is considered to be the most 
important source of origin in Rumi's application.
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