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بیت استخرا شده کنه از  34عننوان شنعری گنردآوری شند ،تعنداد  266منورد،

استعارم غم و مابقیِ  66مورد ،استعارم مفهومی شادی تشنخیص دادهشند .پنس از

تحدیل و مقایسة دادهها ،مشاهدهگردید که فراوانی استعارههای مفهومی غم و نینز

گستره و تنوع معنایی در آنها به صورم چشمییری بیشتر از حوزم مقابنل یعننی

شادی بود که با توجه به م امین تدخ اجتماعی بهکاررفته در سرودههنای پنروین

قابلتوجیهاست .شباهت بنین دو حنوزم احسنا  ،عنووه بنر اسنتفادم مشنتر

از

استعارههای وجودی (شامل جسمیشدگی و تشخیص) و نیز استعارههنای جهتنی

(طرحوارههای جهت) ،در حوزههای مبدأ مشتر

شامل زمان ،مران و سنومتی

نیز شباهتهای چشمییری مشاهده شد .همچنین بین استعارههای بنهکناررفتنه در

پیررم پووه

و فهرست جهانی شباهتها به مراتب بنی

اود نمایانیرِ بعد همیانی تفرر استعاری است.

از تفناومهنا بنود کنه

واژههای کلیدی :استعارههای مفهومی شادی و غم ،قدمروهای مبدأ و مقصد،
نیاشت ،پروین اعتصامی

 .1مقدمه
عواطف انسان که اساساً پایه و مبنایِ زیستی و فیزیولوژیک دارند ،به طنور نااودآگناه در نهنن و
نهاد انسان جای دارند .این عواطف ریشنة عمینف فرهنینی دارنند و بنازنمون نهنایی آنهنا در زبنان
پدیدار میشود .در بین رویرردهنای گونناگون زبنانشناسنی ،رویرنرد شننااتی ،منرز مشنخص و

روشنی مابین قوههای مختدف شننااتی از جمدنه تفرنر و زبنان را در نظنر نمنیگینرد .در رویرنرد

شنااتی ،آنچه در زبان اتفاق میافتد ،بازنمون تجربیام فیزیری و زیستشننااتی انسنان در دنینای
برونزبانی است .از این دیدگاه ،ویوگیهای بههمپیوسنته و بیننابینِ عواطنف ،جنبنههنای منرتبو و

زیرگروههای یک نظام کدی شنااتی به شنمار منیآینند .در اینن رویرنرد ،اسنتعارههنای مفهنومی
درحالی که سر در تجربیام عینی ،مدمنو

و آشننای انسنان از دنینای اطنراف انود دارد ،بنر پاینة

ویوگیهای فرهنیی و اجتماعی ااص یک جامعه بنا شدهاند (.)Kövecces, 2010, p. 215
به دلیل نق

کدیدی عواطف و احساسام در ایجاد ارتباط کومی و تاثیرگذار بودن آنهنا در

پیوند با زبان ،مطالعه استعاره های مفهنومی احساسنام و عواطنف بسنیار منورد توجنه پووهشنیران

شنااتی قرارگرفتهاست .کووچ

( )Kövecces, 2000, p. 20شادی ،غم ،اشم ،تر

مهمترین ،بنیادیترین و سادهترین شرلهنای عواطنف منیدانند کنه پاینه و اسنا

و عشنف را

سنایر عواطنف
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پیچیدهتر را بنا میکنند .وی نه تنها زبان روزمره را مجموعة پرباری از استعاره میداند ،بدره استعاره

را نیز مهمترین ابزار بیان احساسام و عواطف میداند .زیرا بر پایة استعاره ،بشر قادر است با استفاده
از مفاهیم عینی ،فیزیری و مدمنو

بنه بینان و توصنیف تجربینام انتزاعنی و غیرمدمنو

همچنون

عواطف اود بپردازد .نرته مهمِ مطدب مورد اشاره این اسنت کنه بنین سنااتار زبنان و احساسنام،

رابطة دوسویه و متقابل وجود دارد؛ اینگونهکه آنچه را احسا

میکنیم ،به زبان میآوریم و آنچه

را که به زبان میآوریم نیز احسا کرده و تجربه منیکننیم .در اینن صنورم ،زبنان هنم بنازنمون

احساسام و هم پیامد آن است.

به باورِ پیروان دیدگاه شنااتی ،شاعران و ادیبنان در ادنف آثنار انود از همنان مننابی فرنری و

استعاری زبان روزمره و از ابزارها و شیردهای تفرر موجود در زبان روزمره بهره میبرند .اما بایند

این تفاوم را در نظر داشت که آنها استعارههای زبان روزمره را گسترش داده ،پیچیده میکننند و

یا به شیوهای فراتر از معمول با یردییر ترکیب منیکننند .یرنی از دالینل مهنم شننااتگراهنا در

مطالعة زبان و همچنین استعارههای مفهومی موجود در زبان از این دیدگاه ناشی میشنود کنه زبنان
الیوهای اندیشه و ویوگیهای نهن را بر میتاباند و استعاره نیز ریشنه در نهنن ،تجناری فیزیرنی،

اجتماعی و فرهنیی انسان دارد .بر این مبنا ،استعاره ،ابزار مهم و مناسبی برای جستجو در جهانبینی

یک فرهنگ نیز به شمار میرود ( .)Croft & Cruse, 2004, p. 121بر پایه دیندگاه منورد اشناره،

مطالعة حاضر استعارههای مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی را مقایسه و بررسنی منی-

کند .در این راستا ،این مقاله بر آن است تا به تعیین حوزههای مبدأ استعاری شنادی و غنم ،مقایسنة

فراوانی کاربرد استعارهها در پیررم مورد نظر و نیز میزان جهنان شنمولیت اینن اسنتعارههنا بپنردازد.

یافتههای این پووه  ،میتواند با در نظر گرفتن چیونیی مفهومسازی حوزههای اسنتعاری غنم و

شادی و همچنین فراوانی آنها ،شیوم تفرر و نیرش پروین اعتصامی به این مقولنههنا را مشنخص-
نماید .همچنین این یافتهها میتواند الیههای فرری ،روانی و نیاه اجتماعی پروین را آشرار سازد.

 .2پیشینة پژوهش
پس از اینره زبانشناسیشنااتی در دهة  70میودی با انتشنار کتنای « اسنتعارههنایی کنه بنا آنهنا
زندگی میکنیم »1توسو لیراف و جانسون ( )Lakoff & Johnson, 1980پدیدار شد ،اسنتعاره بنه

دلیل پردااتن به رابطة میان زبان و نهن در مرکنز پنووه هنای شننااتگراهنا قنرارگرفنت .اینن

نیرش ،زبان را موضوع اصدی عدم و بررسیهنای عدمنی انود دانسنته و در پنی کشنف الیوهنای
metaphors we live by
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مفهومسازی است .الیوهای مفهومسازی ،از طریف تجربیام فیزیری و اجتماعی انسنان در نهنن او
ایجاد میشود و استعاره این الیوها را در ااتیار میگذارد ( .)Grady, 2007, p. 189دیندگاههنا و

نظریههای لیراف ،بعدها به وسیدة زبانشناسانی مانند سویتسر ( ،)Sweetser, 1990ترننر (

Turner,

 )1991و النیاکر ( )Langacker, 1987ادامه یافت که آنها با رویرردهای وینوم انود اینن راه را

پی گرفتند .در پیوند با عواطف و احساسام نیز میتوان به آثار افرادی مانندکووچ

( Kövecces,

اشاره کرد .با وجود اینره ،پووهشیران مورد اشناره در شنیوه و روش کدنی اشنترا

داشنتند ،امنا

 ،)1986; 1988; 1990; 1991; 1995; 2010ینو ( )Yu, 1995و ویرزبیرنا ()Wierzbicka, 1999

نیرش فرری ویوم اود را پی گرفته و ارائه نمودند.

در زمینة بررسی استعارههنای عواطنف و احساسنام ،کنووچ

بنه عننوان پیشنیام اینن پهننه،

بیشترین سهم را داشتهاست .وی در کتای اود با نام « استعاره و احسا  »1بنر اینن بناور اسنت کنه

در

استعاری بشر از احساسام ،بر اسا

نمونه ،وی با توجه به شناات

شنناات او از دنینای اطنراف

محقنف منیشنود .بنرای

از واحد «ظرف» در مواجهه با شرایو احساسی ،بدن یا نهن اود را

ظرفی مفهومسازی میکند .وی معتقد است که میتواند احساسام انود را در درون اینن «ظنرف»

جایدهد و آن احسا

که در ظرف ریختهشود ،میتواند پر یا لبریز شده و یا حتی ظرف دربسته را

منفجر کند ( .)Kövecces, 2010; quoted from Pour Ebrahim, 2014به باور وی ،پارهگفتههای
مربوط به احسا

را نمیتوان به وسیدة تجزیه و تحدیل سااتاری آن در

سخنگفتن از احسا

بدون مفهومسازی استعاری آن امری ناممرن بوده و فقو به وسنیدة اسنتعاره

میتوان نسبت به تجربههای عاطفی انسان در
کووچ

و تعریفکرد .در واقی،

و شناات کافی یافت (.)Kövecces, 2000

( ،)Kövecces, 1991به بررسی استعارههای شادی در چارچوی نظریههای لیراف و

جانسون ( )Lakoff & Johnson, 1980پردااتهاست .وی ،هدف مطالعه انود را توصنیف مفهنوم
شادی و یافتن حوزههای مبدأ آن بیان میکند .او در پووه

دییری ،چهار مؤلفة دایل در شرل-

گیری مفاهیم عاطفی را از دیدگاه شنااتی مشتمل بر اسنتعارههنای مفهنومی ،مجازهنای مفهنومی،

مفاهیم وابسته و انیارههای شنااتی از جمده شادی منیدانند .بنه بناور وی ،انینارههنای شننااتی و

فرهنیی از سه مؤلفه نخست ،شرل گرفته و مفهوم شادی حاصل بنازنمون شننااتی اینن انینارههنا
است (.)Kövecces, 2008, p. 141
پووه

های دییری در زمینة عواطف به وینوه شنادی انجنام گرفتنهاسنت؛ از جمدنه ینو ( Yu,

 )1995به مقایسة استعاره های شنادی در دو زبنان چیننی و انیدیسنی پردااتنهاسنت .وی در تلییند
Metaphor and Emotion
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دیدگاه کووچ

( )Kövecces, 1991سه استعارم «شادی باالست»« ،شنادی ننور اسنت» و «شنادی

سیالی در ظرف است» را در دو زبان مشتر

و استعارم «شنادی گدنی در ظنرف اسنت» را مخنتصِ

زبان چینی میداند .شنن ( )Chen, 2010شنادی را یرنی از عواطنف بنینادین بشنر معرفنی کنرده و

استعارههای مفهومی این حوزه را در اصطوحهای زبنانهنای چیننی و انیدیسنی بررسنی و مقایسنه

کردهاست .لیو و ژانو ( )Liu & Zhao, 2013نیز به مقایسة عواطف بین دو زبنان انیدیسنی و چیننی

پردااتهاند .استعارههای شادی مابین بین زبان انیدیسی و سایر زبانها نیز مقایسه شدهاست؛ از جمده
استفانوویج ( )Stefanowitsch, 2004به مقایسه استعارههای شادی در زبانهای انیدیسی و آلمنانی

پردااتهاست .العابد الحف و الشریف ( )Al- Abed Al-Haq & El-Sherif, 2008این اسنتعارههنا را
در انیدیسی و عربی مقایسه کردهاست .گوتیرزیرز ( )Gutierrez, 2008نیز به مقایسنه اسنتعارههنای

شننادی در چهننار زبننان انیدیسننی ،آلمننانی ،ایتالیننایی و فرانسننه پردااتننهاسننت .تئودوروپولننو
( )Theodoropoulo, 2008نیز استعارههای عواطف از جمده شادی را در زبان یونانی مورد بررسنی

قرار دادهاست.

در میان پووه

های ایرانی نیز میتوان به مواردی اشاره کرد؛ زورورز و همراران ( Zourvarz

 )etal., 2013پیررهای شامل  14متن از نویسندگان معاصر را با هدف تعینین پربسنامدترین حنوزه-
های مبدأ شادی مورد بررسی قراردادهاند .یافتههای پووه

آنها نشان داد که حنوزه هنای «شن »،

«ماده» و «عمنل» پرکناربردترین حنوزههنای مبندأ در پیرنرم منورد مطالعنه انند .مدرینان و ساسنانی

( )Malekyian & Sasani, 2013در پووهشنی بنه اسنتعارههنای غنم و شنادی در گفتنار روزمننره

پردااتهاند .بر پایة یافتههای پووه

آنها ،رایجترین حوزههای مبدأ غم ،مفاهیم «ویرانی»« ،مرگ»

و «بیماری» و برای شادی مفهوم «او و پنرواز» اسنت .قنادری نجنف آبنادی و تنوانیر (

Qhaderi

 )Najaf Abadi, & Tavangar, 2013با بررسی مفاهیم استعاری «دل» نشان دادهاند که اینن مفهنوم

در نهن فارسیزبانان با حوزه های گوناگون احساسام (عشف ،شادی و غم) ،قوای نهنی (تفرنر و
در ) و ویوگیهای شخصیتی (آگاهی و بی رحمی) ارتباط دارد که در این بین حوزم موضنوعی
احساسنام بیشنترین فراواننی را دارد .پنورابراهیم و غیاثینان (

Pour Ebrahim & Qheyasiyan,

 )2013در بخشی از مقالة اود که به مفهوم استعاری «عشف» در حافظ پردااتنهانند ،بنه اینن نتیجنه

دستیافتهاند که مفهوم شادی در پیررم آنها بر پایة حنوزه هنای مبندأ آتن  ،سنفر ،درد و مسنتی

صورم میگیرد که از جهاتی نو و ناشنااته است .پیرزاد و همراران ( )Pirzad et al., 2012نیز به

بررسی مقایسة استعاره های مفهنومی عواطنف بنینادین از جمدنه شنادی در متنون ادبنی انیدیسنی و

فارسننی پردااتننهاننند .در پیوننند بننا سننایر عواطننف نیننز افراشننی و مقیمننیزاده (

& Afrashi
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 )Moghimizadeh, 2014استعارههای مفهومی «شرم» را با استناد به شعر کوسنیک فارسنی معرفنی

کردهاند .همچننین ،عبنا ونندی و مقصنودی ( )Abbasvandi & Maghsoudi, 2013بنه مقایسنة
استعارههای «اشم» در زبان انیدیسی و فارسی پردااته و بین مفاهیم جهانی و وابسته به فرهنگ در
دو زبان تمایز نهادهاند.

 .3چارچوب نظری پژوهش
یری از دالیدی که شنااتگرایان به بررسی استعاره در زبان میپردازند ،از این فرض ناشی میشود
که زبان الیوهای اندیشه و ویوگیهای نهن انسان را بازگو میکند .همچنین اینره ،استعاره نیز هم
ریشه در زبان و هم در تجاری اجتماعی و فیزیری بشر دارد .این دیدگاه در تقابل با نینرش سننتی

به مقولة استعاره قرار دارد که آن را فقو آرایهای ادبنی در نظنر گرفتنهاسنت .در رویرنرد جدیند،
استعاره نتیجة عمدررد نهن بوده که به منظور در

مفهومی انتزاعی از طریف مفهومی تجربنهپنذیر

صورم میپذیرد .استعارههای نهفته در نهن« ،استعارههای مفهومی» و نمود زبانی آنهنا

«اسنتعاره-

های زبانی» نامیده میشود .بدینترتیب ،استعارههای زبانی بازنمون استعارههنای نهننی هسنتند .هنر
استعارم مفهومی دارای یک قدمروی مبدأ( 1که عینیتر و مدمو تر بنوده) ،ینک قدمنروی مقصند

2

(که معموال نهنیتر و انتزاعیتر است) و یک نیاشت 3مبدأ بر مقصد اسنت .بنر اینن مبننا ،اسنتعاره

حاصلِ نیاشت میان قدمروهای متناظر در نظام مفهومی در زبان است .بننابراین ،بنراوف دیندگاه
سنتی این واژهها نیستند که استعاره را میسازند ،بدره روابو مفهومی میان دو حوزم مبندأ و مقصند
سااتار استعاره را تشریل میدهد (.)Deignan, 2005, p. 14

جور لیراف ،پیشیام و پیشرو در زبانشناسنیشننااتی بنه وینوه در حنوزم اسنتعاره ،در سنال

 1989بننا همرنناری چننند نفننر از عوقمننندان بننه ایننن موضننوع درکتننابی بننا نننام «فهرسننتی از کننون
استعارهها »4در بخ های مجزا به استعارههنای مفهنومی حنوزههنای مختدنف پردااتنه و مهمتنرین

قدمروهای مبدأ برای احساسام شادی و غم را برشمردهاند .او برای حوزم غم به مفناهیم مبندأ زینر

اشاره میکند« :ش یا مناده (درون ظنرف ماننند غنذای تدنخ)»« ،بنار سننیین»« ،حینوان ،دشنمن ینا

حریف» و «گیاه»« ،بیماری ،ارابی یا ویرانی»« ،گسستیی» و «آسیب فیزیری یا طبیعی» مانند «سیل،
آت

و دریا»« ،تاریری و سیاهی»« ،مرگ ،غم و گریه»« ،امیدن (جهت باال)» .مهمترین قدمروهای

مبدأ شادی نیز مفاهیمی مانند «ش یا مناده (درون ظنرف ماننند غنذای شنیرین)»« ،نینرو ینا قندرم
1

source domain
target domain
3
mapping
4
master metaphor list
2
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فیریری مثبت همچون رقص و پایروبی»« ،سومت ،شادابی و تحر »« ،پرواز یا او داشتن (جهت

باال)» را شامل میشوند (.)Lakoff et al., 1989, p. 140-166
کووچش که بیشترین پووه

در حوزم احسا

را بهاود ااتصاص دادهاسنت ،بر نق

زبان که پرده برداشتن از تصورام و باورهای مردم یا همان دان

مشتر

اصدی

آنها از تجاری بشری و

بهویوه تجاری عاطفی است ،تلکید کردهاست .وی ،زبان عواطنف را تصنویری کامنل و روشنن از
یک تجربة عاطفی میداند .او همچنین معتقدست که زبان عواطف سرشنار از اسنتعاره اسنت ،چنرا

که فقو به وسیدة استعاره است که زبان عواطف قادر بنه تجسنم و توصنیف تجربنههنای ننامدمو

عاطفی است .به بناور وی ،زبنان عواطنف ننه فقنو از طرینف اسنتعاره ،قنادر بنه تجسنم و توصنیف
تجربههای گوناگون و نامدمو

(.)Kövecces, 2000, p. 191

بوده و عواطف را بازگو میکند ،بدره آن عواطف را نیز میسنازد

 .4بحث وتحلیل داده ها
دادههای پووه حاضر با هدف بررسی و مقایسة استعارههای مفهومی غم و شادی در سرودههنای

پروین اعتصنامی -شناعر معاصنر( -)1320-1285از دینوان وی ( )1379اسنتخرا شندهانند .دلینل
انتخای پیررم مورد نظر ،در درجة نخست ،روانی و سادگی اشنعار بنود کنه آن را بنه زبنان گفتنار

نزدیرتر سااتهاست .در درجة دوم احساسام بهکاررفته در اشعار بناال اهمینت داشنت کنه تحدینل
شنااتی عواطف را در این اشعار دستیافتنیتر نمنودهاسنت .بنه اینن منظنور ،پیرنرم منورد اشناره،

مطالعه شد و به طور کدی تعداد  332بیت ،از میانِ بی

از  30عنوان شعری بنا شنیوم تحدینل دسنتی

استخرا گردید .این بیتها مشتمل بر غزل و قصیدههایی بودند کنه در همینی آنهنا یرنی از دو

حوزم عاطفی سادی و غم به کار رفته بنود .معینار اسنتخرا اسنتعارههنا ،کناربرد مفناهیم منرتبو بنا

حوزههای معنایی دو احسا

شادی و غم بود؛ بیتهای که بیانیر ننوعی احسنا

انوش هسنتند،

مشتمل بر واژهها و پارهگفتههایی مانند «ارسند»« ،شنادای»« ،شنوق»« ،امیند»« ،اوشنبختی»« ،طنالی

فیروزبین»« ،زیبا و اوش»« ،رقصکنان» و مواردی از اینن قبینل هسنتند .در مقابنل ،بینتهنایی کنه
بیانیر احسا

گرفتیی و غنم هسنتند ،پنارهگفتنههنایی ماننند «سنیوی حادثنه»« ،گرفتناری تدنخ»،

«اونابهاوردن»« ،اندوه»« ،تیرهروزی»« ،اار حادثه» و یا مفهوم «بستن» در مصرع «به هر سنو دسنت

شوقی بود بستی» را در بر میگیرند .این واژهها ،از اینن مجموعنه گنردآوری شنده و سنپس منورد

بررسی قرارگرفتند .پس از جداسنازی مفهنومی پنارهگفتنههنا ،قدمروهنای مبندأ هرینک از مفناهیم

استعاری ،مشخص شدند .سپس این مفاهیم اسنتعاری از جنبنة مفهنومی و همچننین مینزان فراواننی
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مقایسه شدند .در نهایت ،برای تعیین میزان تطابف با مفاهیم جهانی با فهرسنت جهنانی اسنتعارههنای
مفهومی شادی و غمِ لیراف و همراران ( )Lakoff et al., 1989مقایسه شدند.

 .1 .4استعارههای مفهومیِ حوزة غم
از میان مجموعة دادههای استخرا شده ،تعداد  266مورد دربرگیرندم استعارههنای غنم هسنتند کنه
نسبت به دادههای مشتمل بر مفهوم شادی ،حجم بیشتری را بنه انود ااتصناصدادهانند .بنه همنین
دلیل ،ابتدا به قدمروهای مبدأ حوزم غم در اشعار پروین میپردازیم.

 .1 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم جسم /ماده است.
شناات و در عواطف و احساسام از طریف پدیدهای فیزیری و مدمو  ،یری از اصول بنینادین

زبانشناسی شنااتی است که از آن با نام «جسمیشدگی» یاد میشود .در واقی ،انسنان بنرای در
بهتر احساسام و عواطف که جنبة غیرفیزیری و نامدمو

دارد ،به دنبال مبنای فیزیرنی و مدمنو

در جهان تجربی اطراف اود است .در بین سرودههای پروین اعتصامی نیز به فراوانی ،بنه منواردی

برمیاوریم که غم به عنوان یک احسا

در حوزم مقصد به وسیدة یک جسنم منادی ماننند «منایی

روان»« ،اورا »« ،مران»« ،ابزار» و نیز «جاندار» در حوزم مبدأ مفهومیشده و ارائه منیگنردد .در
ادامه ،به هر یک جداگانه همراه با آوردن نمونه ،اواهیم پرداات:

الف -غم سیالی در ظرف است.
در این استعارم مفهومی ،بدن انسان (در اینجا دل و چشم) به صورم ظرفنی مجسنم منیشنود کنه
احساسام گوناگون از جمده غم را میتوان در آن ریخت و گاه حتی درون آن از احساسام لبرینز

میشود .بیتهای زیر با م مون غم که از دیوان پروین اعتصنامی برگزینده شندهاسنت ،اینن ننوع
استعاره را نشان میدهند:

 .1از رنج پاره دواتن و زحمت رفو

اونابه دلم ز سرانیشتها چرید ( گوهر اشک)43/

 .3شبانیه در دلی تنگ آرمیدم

شدم اشری و از چشمی چریدم (امید و نومیدی|)41

 .2سیویهای حادثه بسیار دیدهام

سیل سرشک زان سبب از دیدهام دوید (اندوه فقر|)42

همانگونه که بیتهای باال نشان میدهد ،در اینجا دل و چشم ظرفهایی هستند که احسنا

غنم

به شرلهای در جریانی مانند اون و اشک در آن میریزد و حتی در پنیِ فنوران اینن احساسنام،

حجم این ظرف پر شده و از آن بیرون میریزد.
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ب -غم خوراک است.
در اشعار پروین ،غم اوراکی تدخ است و گاه به تدخی زهر .در برای اشعار نیز این انورا

تدنخ

همان اونی است که طعم تدخ و زننده دارد و نشنان از غنم شندید و آزاردهننده دارد .اشنعار زینر

نیاشت قدمروی مقصد (غم) بر قدمروی مبدأ (اورا ) را نشان میدهد:

 .4بسره تدخ است گرفتاری و صبر

 .5مچر آزاده که گرگ است در این صحرا
 .6به نام زندگی هر لحظه مردن

دل ما را هو

شرر نیست ( دو همدرد|)456

مخور آسوده که زهر است در این معجون (قصیده|)422

به جای آی و نان اونابه اوردن (بیآرزو|)65

پ -غم بار سنگین است.
استیی یک احسا فیزیری است که نتیجة کار سخت ،همچون به دوشکشیدن یک بار سنیین
است .در این استعارم مفهومی ،قدمروی «غم و رنج» که از جمده احساسام درونی هسنتند از طرینف

حوزم مبدأ «بار» نمود مییابد .نمونههای زیر ،ارتباط استعاری بین دو قدمروی مقصد غم و مبدأ بار

را شرح میدهد:

 .7نه تن این ،بر دل تو بار بوست

نه سر این بر تن تو درد سر است (باد بروم|)49

 .9هرگز تو بار زحمت مردم نمیکشی

ما شانه میکشیم به هر جا که تار موست (آیین آینه| )33

 .8رنجبر بودن ولی در کشتزار اویشتن وقت حاصل ارمن اود را به دامان داشتن (دریای نور|)108

چهارم ،در پیوند با معیار استخرا دادههنا شنرح دادهشند ،موضنوع

همانگونه که در ابتدای بخ

این شعر مرالمة شانه با آینه است .شانه از کار و زحمت اود مینالد و به راحتیِ آیننه غبطنه منی-

اورد .در واقی ،در این شعر ،زحمت و رنج شانه عدت غم اوست.
ت -غم رنگ دارد.
از جمده ویوگی های مدمو

و عینی دییری که به غم به عنوان ینک جسنم نسنبت داده منیشنود،

رنگ است که به عنوان یک ویوگی یا صفت عینی به یک ش یا ماده نسنبت داده منیشنود ،ماننند
بیتهای زیر:

 .10همه اوراق دل من سیه است

 .11ز بن برکند گردون بس دراتان

یک ورق نیست از آن جمده سفید (تهیدست|)80

سیه گشت ااتر بس نیکبختان (برگ گریزان| )58

 .2 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم جاندار است.
شناات و در بهتر مفهوم انتزاعی غم ،به عنوان حوزم مقصد از طریف یک حوزم عینی و آشرار

مانند جانداری که ویوگی آن برای انسان شنااتهتر باشد ،بسیار رایج است .پروین اعتصامی نینز از
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از این نیاشت بسیار بهره برده و از حوزههای مفهومی مختدف انسان ،جانور و گیاه در توصیف این

مفهوم استفاده نمودهاست .در زیر به هریک از این مفاهیم جداگانه اواهیم پرداات.

الف -غم انسان است.
در کاربرد واقعی زبان به موارد بسیاری برمیاوریم که ویوگیهای انسان به غیر انسان و بر عرنس
نسبت داده میشود .مورد اول «تشخیص »1نام دارد و در زبنانشناسنیشننااتی در قالنب انطبناق ینا

نیاشت بین یک قدمروی انتزاعی به عنوان مقصد و قدمروی «انسان» بنه عننوان حنوزم مبندأ توجینه

شده و شرح داده میشود .بههمین شیوه ،انطبناق بنین حنوزم غنم بنه عننوان ینک مفهنوم انتزاعنی و
غیرمدمو

از طریف ویوگیهای مدمو

و قابلِ مشاهدم انسان به عنوان حوزم مبدأ نیز صورم

می-

گیرد .در صورتیکه ویوگیها و صفتهای انسانی را به دو دستة صفتهای مثبنت و منفنی تقسنیم

کنیم ،صفتهای منفی است که در مفهوم استعاری با غم به کار میرود .به عننوان نخسنتین نموننه،
چند بیت اول شعر «امید و نامیدی» بیتهای  41به بعد را مرور میکنیم:

 .12به نومیدی سحرگه گفت امید

به هر سو دست شوقی بود بستی
به اندوهی بسوزی ارمنی را
نهی بر پای هر آزاده بندی

غبارم چشم را تاریری آموات

که کس ناسازگاری چون تونشنید
به هرجا ااطری دیدی شرستی
کشی از دست مهری دامنی را

رسانی هر وجودی را گزندی

شرارم ریشه اندیشه را سوات.

در این شعر ،بین حوزم مفهومی امید و نامیدی به شرل دو شخصیت انسنانی بحنو و منناظرهای در

میگیرد .در یک سوی مناظره ،امید لب به سخن میگشاید و به مفهوم ناامیندی شخصنیت انسنانی
میبخشد .شاعر ،امید را همچون انسانی توصیف میکند که قدرتمند است و قادر به انجام بسنیاری
از اعمال و کارهای انسانی است .از دیدگاه وی ،ناامیدی بیعاطفه و اشمیین است که با شنرارم

و بداواهی کارهای بد و منفی انجام داده و به آزار و انیت میپردازد .همانگونهکه از مفهوم کدی
شعر بر میآید ،بیشتر صفتها و فعلهای به کاررفته ،انسانی اند.

در جای دییری ،پروین به غم ،شخصیت «دزد و راهزن» میدهد .در این استعارم مفهنومی ،همنان-
گونه که دزد ،اسبای راحتی و آسای

را گرفته ،غم نیز راحتی اینال انسنان را چپناول منیکنند و

سپس آنچه به جا میماند ،اندوه و غم است .بیتهای زیر ،این استعاره را نشان میدهد:

personification

1
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 .13بد اندیشه گیتی به ناگه بدزدد
 .14دزد ازان آمد و کاال ربود

ز بدبل اوشی و زگل ،اویرویی (قصیده| )72
راحت از آن عاشف شیدا ربود (بدبل و مور|)54

ب -غم حیوان است.
در فرهنگ و زبان فارسی ،بسیاری از حیوانام به دلیل یک یا چنند ویوگنی اناص ،جنبنة نمنادین

یافته و کاربرد عام پیدا کردهاند .برای نمونه ،نجابت به اسب ،پایبنندی بنه سنگ ،کنوه بنرداری بنه

روباه و موارد مشابه نسبت داده شدهاست .انتخای حیوانام و ویوگیهای منتسب به آنها ،بر اسا

تجربة انسان از دنیای واقعیِ اطراف او صورمگرفته است؛ برانی حیواننام بنرای او مفیند بنوده و

برای دییر آسیبرسان هستند .طبیعی است که حوزم مفهومی غم با آن دسته از حیوانهایی پیوند

زده شود که به شیوهای سبب ضرر و آسیب برای انسان و زندگی او بودهاست.

در سرودههای پروین اعتصامی ،حیواناتی که در حوزم مبدأ برای انطباق بنا حنوزم مفهنومی غنم بنه

کار رفتهاند «عنربوم»« ،گرگ»« ،عقری» و «شاهین» هستند که با توجه به نوع ارتباطی کنه انسنان
در طول تاریخ با این حیوانام داشتهاست ،هیچیک جنبة مثبت و دلیرمکننندهای بنرای او نداشنته،

بدره در عوض آزاردهنده و آسیبرسان بودهاند ،مانند بیتهای زیر:

 .15هنیام صبح در عوض پرده عنربوم

بر بام و سقف ریختهام تارها تنید  ( ...اندوه فقر|)44

 .17دل اودبینت بیازرد چنان کودم

تن ااکیت ببدعید چنان تنّین ( ...قصیده| )425

 .16شبان فارغ از گرگ بداندی

 .18چو کبوتر بچه پرواز مرن فارغ

بود فرجام گرگ گده اوی

( ...گرگ و شبان| )223

که به پروازگه توست ق ا شاهین ( ...یا حف|)425

در نمونة ( )15اانه ای را که پروین به تصویر میکشد ،از شدم فقنر و تنیدسنتی و نینز ارابنی و
ویرانی جایی برای آسودن و راحتی نیست .در این ویرانه ،عنربوتی نیز آشیانه کرده که ف ای غنم

و اندوه حاکم بر این اانه را کامل میکند .در جنای دیینر ،پنروین از نیاشنت گنرگ بنرای غنم

استفاده میکند؛ همانطور که گرگ با حمده به گده آسای
ورنج به زندگی انسان نیز دییر جایی برای شادی و آرام

و راحتی گده را میگیرد بنا ورود غنم

برای او نمیماند .انتخای مار و عقری

نیز برای بیان غم به دلیل آزاری است .این حیوانام گزنده به انسان منیرسنانند و بنا نیششنان چننان

دردی وجود انسان را فرا میگیرد که جایی برای هیچ نوع احسا

دییری باقی نمیماند .همچنین،

در فرهنگ غیرکومی زبان فارسی ،کبوتر نشانة صدح ،امنیت و آرام

در ف ایی امن و آرام قراردارد که به ناگهان ح ور شاهین این آرام

شرار میکند.

است؛ در نمونة ( )18کبوتر

را بههمریختنه و کبنوتر را
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پ -غم خار است.
این سخن که هر گدی ااری دارد ،اشاره میکند به زندگی انسان که مجموعهای است از اوشیها
و نامویمام .در اینجا ،آسیب روانی که غم به انسان میرساند از طرینف انطبناق بنین ینک حنوزم
عینی مشابه یعنی آسیب فیزیری که فرو رفتن اار به دست انسان است ،نیاشت و در

منیشنود.

بیتهای زیر نمونه هایی از کاربرد این استعارم مفهومی پرکاربرد را در اشعار پروین اعتصامی نشان

میدهد:

 .19ناسازگاری از فدک آمد وگرنه من

 .20بیفت مادرش این رنج اولین قدم است

با اا

او گرفتم و با اار سااتم (احسان بیثمر| )35

ز اار حادثه تیه وجود االی نیست (رنج نخست| )133

 .3 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم زمان است.
حوزههای مفهومی مرتبو با زمان همچون روز ،شب ،ماه و فصنلهنای سنال از جمدنه حنوزه هنای
ملنو

و آشنا برای انسان است که در ارتباط با حوزم انتزاعی احساسام نیز بسیار

به کار گرفته می-

شود .در اشعار پروین اعتصامی ،قدمروی مقصد غم (در مقابل شادی) با قدمروهنای مبندأ پناییز (در

مقابل بهار) ،شب (در مقابل روز) و مفهوم مرتبو با آن یعنی نور (در مقابل تاریری)
شود که در زیر هریک با آوردن نمونه شرح داده اواهد شد:

الف -غم خزان است.
تصویر رویایی که انسان از بهار دارد ،سرسبزی ،روی

نیاشنت منی-

و زندگی است که با ورود به فصل پناییز و

زمستان همة آنچه سااته و روئیده شدهاست ،به تدریج از بین میرود و نیست و نابود میشود .این
اتفاق برای همه ملنو

و تصویری آشنا و ترراری است .در یک مقایسة استعاری ،میتوان بین غم

و ازان شباهتی به سبب نابودی شنادی و اوشنحالی یافنت کنه بنا ورود غنم بنه دنینا و دل انسنان

شادیها و دلخوشیها از صحنه اار میشوند .بیتهای زیر را مرور میکنیم:

 .21تو قدر ارمی روزگار عمر بدان

 .22ز رنگ سرخ گل ارغوان مشو دلتنگ
 .23ابر آمد و گرفت سر کدبه مرا

ازان گدشن ما ر ا دگر بهاری نیست (تارا روزگار| )76

ازان سیه کند این روی ارغوانی را (بهای جوانی| )63

بر من گریست زار که فصل شتا رسید (اندوه فقر| )42

ب -غم شب است.
یری دییر از حوزههای معمول مبدأ که برای ایجاد تقابل بین احساسام اوی و بد به کار میرود،

استفاده از مفاهیمِ «روز/شب» و «نور/تاریری» است .کاربرد پارهگفتة «تیرهبخت» و «تینره روز» کنه
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در زبان روزمره رایج است ،اود گویای این مطدب است .بیتهای زیر اینن تقابنل اسنتعاری را در
پیوند با حوزم غم (در مقابل شادی) نشان میدهد:

 .24بی روی دوست ،دوش شب ما سحر نداشت سوز و گداز و شمی و من و دل اثر نداشت (از یک غزل)37 /

 .25انده

از دیده ودل نور برد

 .26به طعنه پی

سیی گفت گربه کای مسرین

دست طدب نزد همان مور برد (بدبل و مور)55 /
همه قبیده تو تیرهروز و ناشادند ( مناظره)100/

 .4 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم جهت دارد.
در زبننان ،کنناربرد اسننتعاری جهننت و تقابننل جهننتهننا (باال/پننایین ،نزدیننک/دور ،مرکز/حاشننیه،

جدو/عقب) برای بیان احساسام بسیار رایج بوده و از آن با نام استعارم «جهتی »1یاد میشود .پروین
نیز در تقابل دو احسا

شادی و غم از تقابل جهتهنای باال/پنایین و دور/نزدینک بسنیار اسنتفاده

کردهاست .او غم و مفهوم استعاری جهت را در آن از طریف مفاهیم مرتبطی مانند فعلهای «فتادن»،

«واژگون شدن»« ،فرو رفتن»« ،افرندن» و نیز واژههای «اا

و غبار»« ،پست»« ،امینده» و «زمنین»

که همیی به نوعی به جهت (پایین) داللت دارند ،بیان میکند .مانند بیتهای زیر:

 .27گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد

گه از تشوی

 .29چو نسرین اوفتاد از پای گفتم

که باید صبر کرد و بردباری (برف و بوستان)57 /

 .28شاهین حوادث

فرو برد

سر در زیر پر کرد (آرزوی پرواز)27 /

نشنید حدیو مهر مادر (آشیان ویران)32 /

بههمینصورم ،تقابل دور /نزدیک نیز در اشعار پروین بسیار به کار رفتهاست .وی غنم را دور (در
مقابل شادی نزدیک است) توصیف میکند .استفاده از واژههایی مانند «رفتن»« ،بردن»« ،گسسنتن»،

«راندن» و «گریختن» (در مقابل آمدن ،آوردن ،پیوستن  ،وصال و ماندن) که در همة آنها به مفهوم
فاصده اشارهشده است ،نمایانیر این مفهوم است .در زیر ،به مواردی از این گونه اشاره میشود:

 .30رشته را رشتم ولی از هم گسیخت

بخت را اواندم ولی از من گریخت (اوان کرم| )102

 .32تو به باغ آمدی و ما رفتیم

آنره آورد تو را ما را برد (صاف و درد| )177

 .31در رخ دلدار جمالی نماند

شام اوشی ،روز وصالی نماند (بدبل و مور| )55

 .5 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم فضای بسته و فشرده است.
از تجربیام ملنو دییر برای انسان ،تجربنة ف نای باز/بسنته (آزاد و فشنرده) اسنت کنه در زبنان

فارسی برای بیان احساسام گوناگون مانند غم و شادی به کار گرفته شدهاست .در شعرهای پروین
orientational metaphors

1
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نیز احسا

غم با قدمروی «ف ای تنگ و بسته» و احسنا

شنادی بنا قدمنروی «ف نای بناز و آزاد»

نیاشت میشود .بیتهای زیر نمونههایی از این انطباق را نشان میدهد:

باغبان فدرم سخت فشرد (صاف ودرد| )177

 .33تا کند جای برای تو فراخ
 .34مادری کود

کاش این درد به دل میگنجید (تهیدست| )81

اود میبوسید

 .6 .1 .4استعارة مفهومی غم :غم آسیب فیزیکی است.

شاعر در برای شعرها ،آسیب روانی را که غم ایجاد میکند ،یک آسیب فیزیری و در حد ارابی،
ویرانی و یا حتی نابودی در نظر میگیرد .بیتهای زیر نمونههایی از این استعاره را در ااتینار

نهند:

ز قمری پا ،زبدبل پر شرستند (برگ گریزان| )58

 .35ز نرگس دل ،ز نسرین سر شرستند

 .36بادی وزید و النه اردی ارای کرد

 .37کدام شااه که دست حوادث

نشرست

منی-

بشرست بامری و فرو ریخت بر سری (بام شرسته| )52

کدام باغ که یک روزه شورهزاری نیست (تارا روزگار)77 /

در بیتهای باال ،م مون واژههایی مانند «ارای شدن و ارابی»« ،شرستن» و «فرو ریخنتن» ننوعی

آسیب فیزیری را در بر میگیرد که در ظاهر شخص یا فرد مشاهده منیشنود همچننین ،در نموننه

( )37الغری شخص مسرین نشانة غم و اندوه ناشی از فقر است .به این ترتینب ،در ایننجنا حنوزم
مقصد غم و آسیب روانی ناشی از آن که کاموً حس و احساسی انتزاعنی و غیرمدمنو

حوزم مبدأ آسیب فیزیری نیاشت داده شده و نمود مییابد.

اسنت ،بنر

 .7 .1 .4استعارة مفهومی :غم نیروی طبیعی است.

در این نوع استعاره ،نیاشت بین حوزم مفهومی غم به عنوان حوزم مقصند و بوهنای طبیعنی ماننند

آت  ،سیوی ،باد و طوفان و تیرگ به عنوان حوزم مبندأ ،امرنان در

اینن احسنا

را فنراهم-

آوردهاست .بر این اسا  ،شناات این حوزم انتزاعی به گونهای محسو تر امرانپذیر شدهاسنت.

مانند موارد زیر:

 .38سیویهای حادثه بسیار دیدهام

 .39شااک عمر من از برق تیرگ
 .2 .4استعارههای مفهومی حوزة شادی

پس از بررسی استعارههای مربوط به غم در بخ

سیل سرشک زان سبب از دیدهام دوید (اندوه فقر| )43
سر نیفراشته بشرست و امید (تهیدست| )80

پیشین ،در این قسمت به مرور استعارههای حوزم

شادی میپردازیم و آنها را در مقایسه با استعارههای غنم منرور و بررسنی انواهیم نمنود .از مینان
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مجموعة دادههای استخرا شده ،تعداد  66مورد مشتمل بر استعارههای شادی هستند که نسنبت بنه
دادههای مشتمل بر مفهوم غم ،حجم بسیارکمتری را در بر گرفتهاند:

 .1 .2 .4استعارة مفهومی شادی :شادی جسم /ماده است.

در شعرهای پروین اعتصامی ،احسا
مدمو

نیاشتشده و در

شادی همانند احسا

میشود که منی توانند ینک جسنم همچنون ینک مناده انوراکی ینا

آشامیدنی باشد ،مانند بیتهای زیر:

چه شد کز من گرفتی رونف و آی (برگ گریزان|)58

 .40چه شد پومرده شد این چهر شادای

ما چو رفتیم از آن اون جوشید (تهیدست|)80

 .41چشمه بخت که جز شیر نداشت

همچنین ،شادی به عنوان ینک احسنا

میتواند نمود یابد:

 .42به تاکستان شده گنجشک ارسند

 .43شیرین نشد چو زحمت مادر وظیفهای

از جمده ویوگی های مدمو

غم از طریف یک حوزم مبندأ عیننی و

انوش ،از طرینف ینک انورا

شنیرین و اوشنمزه نینز

ز شیرین اوشه اورده دانهای چند (اون دل|)178

فراندهتر ندیدم از این هیچ دفتری (حدیو مهر| )97

و عینی دییری که به شادی به عنوان یک جسم نسبت داده میشنود،

رنگ است .نمونههایی که در بخ

پیشنین آورده شند (نموننههنای 10و  ،)11شنادی و غنم را بنه

صورم دو رنگ سفید و سیاه توصیف میکند .عووه بر این ،در بیتهای پروین ،رنگ سبز نشنانة
شادی و اوشبختی است:

 .44نسیمی دلرشم آهسته بنشاند

مرا بر تن حریر سبز پوشاند (وقت برگریزان|)59

 .2 .2 .4استعارة مفهومی شادی :شادی جانداراست.

انسان و اندامهای او مدمو ترین و عینیترین حوزم شنااتی هستند که از این طریف در

بسیاری

از مفاهیم انتزاعی و استعاری را امرانپذیر نمنودهاسنت .در شنعرهای پنروین اعتصنامی ،شنادی بنه

دوصورم مفهومسازی شدهاست؛ به صورم نیاشت بین شادی و انسان و نینز شنادی بنا گیناه .در

پیررم مورد اشاره ،شادی انسانی وصفشده است که دهان و دست دارد؛ و این به اینن معننا اسنت

که او میتواند این شادی را ابراز کند و هم میتواند آن را به کسی هدیهکنند (نموننهای از فراینند

جسمیشدگی و نیز تشخیص) .نمونههایی از این مفهومسازی در زیر آورده شدهاست:
 .45فریاد شوق دییر از آن النه برنخاست

وان اار و اس فرنده شد آار در آنری (آشیان ویران| )52
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به هرجا ااطری دیدی شرستی (امید و ناامیدی| )40

 .46بهر سو دست شوقی بود بستی

در شعرهای پروین ،شادی گیاهی وصف شدهاست .شادی براوف غم که اشنک و انار اسنت،
گل و گدستان است که طراوم و نیرو بخشیده و نشانة زندگی و امیند اسنت .منواردی از اینن ننوع

استعاره در بیتهای زیر آورده شدهاست:

 .47به هر آت

گدستانی فرستم

 .48به جای گل آرزویی و شوقی

به هر سرگشته سامانی فرستم (امید و ناامیدی|)40

نشاندن به دل نو

جانسوز ااری (سختی و سختیها|)148

 .3 .2 .4استعارة مفهومی شادی :شادی زمان است.

همانگونه که پی

از این نیز بیان شد ،حوزم مفهومی زمان اگرچه اود حوزهای انتزاعی است ،اما

برای انسان و نهن اوتجربهای آشنا ،محسو

و تررارشونده است .بنابراین در استعارم مفهنومی بنه

عنوان حوزم مبدأ کاربرد بسیاری دارد .در اشعار پروین اعتصامی ،احسا

شادی (در مقابل غم) بنا

حوزههای مبدأ «بهار» ( در مقابل پاییز)« ،روز» (در مقابل شب) و نیز مفهوم مرتبو آن یعننی «ننور»
(در مقابل تاریری) نیاشت میشود .نمونههای زیر از آن جمده اند:

 .49همرهی طالی فیروز بین

 .50روا بنشین تا که بهار آیدم
 .51صبح ما شامیه نخواهد شد

دولت جانپرور نوروز بین (بدبل و مور|)53

شاهد دولت به کنار آیدم (بدبل و مور| )53

آفتای شما به بااتر است

(باد برودم|)38

 .4 .2 .4استعارة مفهومی شادی :شادی جهت دارد.

از دیدگاه زبانشناسی شنااتی ،طرحوارههای جهتی (و تقابل جهتها) که با عنوان اسنتعارم جهتنی
از آن یاد میشود ،یری از ابزارهای شنااتهشده در در

حوزم مبدأ در استعاره مفهومی بنه شنمار

میآید .پروین نیز ،هم در حوزم غم و هم در حوزم شادی از طرحوارههای جهت اسنتفاده نمنوده و
تقابل بین مفهوم شادی و غم را با تقابل بین جهتهای «باال/پایین» و «نزدیک/دور» بیان میکند:

 .52پریدن بیپر تدبیر مستی است

 .53به پستی در ،دچار گیر و داریم

جهان را گه بدندی گاه پستی است (آرزوی پرواز| )28
به باال چنگ شاهین را شراریم (آرزوی پرواز| )28

همچنین ،در حالیکه پروین غم را با کاربرد واژههای دوری و تنهایی بیان میکند ،احسا

شنادی

را با استفاده از مفاهیم همدلی ،یررنیی و یکدلی وصف میکند .نموننههنای زینر بینانیر مفهنوم

«شادی همدلی است» هستند:
 .54کرده به گل آشیانه اندود

یک دل شده از دو عهد وپیوند (ای مرغک|)56
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 .55یک رنگ چه در زیان چه در سود
از گردش روزگار اشنود

هم رنجبر و هم آرزومند

آورده پدید بی ه ای چند (ای مرغک|)56

در اینجا پروین شادی را نزدیری روح و دل میداند.
 .5 .2 .4استعارة مفهومی شادی :شادی صحت ،سالمت و نعمت است.

درحالیکه استعارم مفهومی غم با مفاهیم مرتبو «آسیب»« ،ویرانی» و «بیمناری» مفهنومسنازی

منی-

شود ،استعارم شادی با مفاهیم مت اد بنا آن ،یعننی «صنحت ،سنومت و نعمنت» نیاشنت منیشنود.

بنابراین واژههایی مانند «زیبایی»« ،جمال»« ،رقص و پایروبی» و «راحتی و آبادانی» میتوانند بینانیر

ح ور یک احسا

اوی مانند شادی باشد .به بیان دییر ،شادی بهعننوان ینک قدمنرو انتزاعنی و

مقصد با قدمروهای مبدأ اشارهشده ،نیاشت میشود .بیتهای زیر نمایانیر این مفهوم هستند:

 .56بحر را گفتم دگر طوفان مرن

این بنای شوق را ویران مرن (لطف حف| )286

 .58در چمن آمد غزلی نغز اواند

رقص کنان بال و پری بر فشاند (بدبل و مور| )55

 .57گفت امروز که زیبا و اوشم

رخ من شاهد هر انجمن است (حقیقت و مجاز| )89

همانگونه که بیتهای باال نشان میدهد ،شادی به عنوان یک حوزم انتزاعیِ مقصد

توسنو حنوزه-

های مبدأیی مانند بنای آباد (که بیانیر راحتی و آبادانی است) ،زیبایی (کنه بینانیر کمنال صنوری
است) و رقص و پایروبی(که نشانة صحت و سومت است) نیاشتشده و در

میشود.

 .5نتیجهگیری
مطالعة حاضر با هدف بررسی و مقایسة استعارههای مفهومی غم و شنادی در اشنعار و سنرودههنای

پروین اعتصامی انجام گرفت .پس از گردآوری و شمارش بیتهای مشتمل بر اسنتعارههنای غنم و

شادی (در مجموع  332مورد) مشاهدهگردید که در پیررم مورد بررسی ،شعرهای مربوط به حنوزم

غم به صورم چشمییر و معناداری بیشتر بودهاند ( 266مورد) .این بیتها برابر با  89درصد از کنل

بیتها را به اود ااتصاصدادهاست .در مقابل ،تعداد استعارههای به کاررفتنه در حنوزم شنادی 66

مورد بودند کنه معنادل  19درصند از اسنتعارههنای بنه کناررفتنه را شنامل منیشندند .جندول زینر
استعارههای مفهومی به کاررفته در دو حوزم احسا

شادی نشان میدهد:

همراه با فراوانی آنهنا را در دو حنوزم غنم و
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جدول  :1استعارههای مفهومی شادی و غم بههمراه فراوانی آنها در سرودههای پروین اعتصامی
ردیف

استعارههای
مفهومی

1

جسم /ماده

2

جاندار

قلمرو مقصد  :شادی

قلمرو مقصد  :غم
حوزههای مبدأ

فراوانی

-

اورا تدخ
بار سنیین

89

-

حیوانام آسیبرسان
گیاه اشک و بیثمر

-

مایی روان

-

انسان با صفتهای
ناپسند

-

61

3

زمان

-

ازان
شب

35

4

جهت

-

پایین
دور

18

5

ف ا (مران)

7

نیروهای طبیعی

6

ویوگیهای فیزیری

جمع

حوزههای مبدأ

مرانهای بسته و تنگ

آسیب فیزیری (ارابی و ویرانی)
نیروهای طبیعی ویرانیر و
تخریبکننده

4

مایی روان

-

اورا
شیرین

-

انسان شاد
گیاه سبز و

-

بهار
روز

باطراوم

-

25

12

10

باال
نزدیری/
همدلی

ف ای باز و دلیشا

36

سومت فیزیری

23

-

266

فراوانی

9
2
8
66

فراوانی استعارههای غم در اشعار پروین اعتصامی قابلتلمل بوده و گویای در

عمیف او نسبت بنه

آسیبهای اجتماعی است .حتی با نیاهی مختصر به اشعار پروین میتوان دریافت که او نسنبت بنه
مسایل و واقعیتهای تدخ زندگی همچون «فقر و گرسنیی»« ،پیری و دردمندی»« ،ایتنام»« ،غنرور»،

«ظدم و ستم» و «تنهایی و غربت» بسیار حسا

بنوده و اینن مسنائل را بنا عمنف وجنود انود در

نمودهاست .بنابراین ،در هریک از سرودههای وی رد پای غم دیده میشود .در هنر ینک از اشنعار
وی ،ارزشها و ضد ارزشها در جامعه شخصیتپردازی میشوند و در مقابل یکدییر به صورم

مناظره به طرح یک مسئده یا مشرل اجتماعی میپردازند .پروین در البهالی شعرها و ینا در انتهنای

شعر دیدگاه ،احسا

و آرزوی اود را بیان میکند.

عووه بر فراوانی بیشتر ،مجموعة استعارههای غم نسبت به شادی ،گستره و تنوع آنها نیز بیشتر

است .برای نمونه ،در حوزم جسمیشدگی که هر دو استعارم احسنا

را در بنر منیگیرنند ،حنوزم

مفهومی غم به وسیدة حوزههای مبدأ «مادم درون ظرف»« ،اورا »« ،بار سننیین» و «رننگ» فعنال
شده و نیاشت میشود .این در حالی است که ،احسنا

شنادی بنا حنوزههنای مبندأ «انورا » و
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«رنگ» (بصورم محدود) مفهومی می شود و یا در ارتبناط بنا اسنتعارم وجنودی تشنخیص ،غنم بنه

صورم حوزههای مبدأ «انسان» (با ویوگیهای انسنانی مختدنف)« ،حینوان» (حیواننام مختدنف) و

گیاه ،مفهومی میشود .در مقابل ،حوزههای مبدأ عینیشده بنرای شنادی «انسنان» و «گیناه» هسنتند.

همچنین ،حوزم مبدأ «نیروی طبیعی» که در ارتباط با حوزم غنم بنه شنرلهنای گونناگون «آتن »،

«طوفان»« ،تیرگ» و «سیوی» فعال میشود ،احسا

شادی را در بر نمیگیرد.

از تفاومها که بیذریم ،حنوزههنای اسنتعاری شنادی و غنم از جنبنة فراواننی و نینز مفهنومی،

اشننتراکام و شننباهتهننای چشننمییری در حننوزههننای مبنندأ دارننند؛ شننباهت در فرایننندهای

جسمیشدگی ،تشخیص و نیز استفادم مشتر

از استعارههای جهتی (طرحوارههنای جهنت) از آن

جمده است .به طور کدی و با استناد به آنچنه در بخن هنای پیشنین آورده شند ،حنوزههنای مبندأ
مشتر

برای هر دو احسا

شامل موارد زیر هستند:

 -شادی و غم جسم  /مادهاند (شادی و غم ماده درون ظرف و اورا اند) .

 -شادی و غم جاندارند.

 شادی و غم جهت دارند. -شادی و غم زماناند.

 -شادی و غم مراناند.

 -شادی و غم با سومت/بیماری ارتباط دارند.

و نرتة پایانی اینره ،در پیوند با میزان تطابف استعارههای مفهومی به کاررفته در پیرنرم اشنارهشنده،

در مقایسه با فهرست جهانی پیشننهادی لیرناف و همرناران ( )Lakoff et al., 1989شنباهت هنای

چشمییری مشاهده گردید؛ در حوزم غم قدمروهای مبدأ مشتر
جسم» شامل «ماده سیال در ظرف»« ،اورا

در موارد زیر یافنت شند« :شن /

تدخ»« ،بار سنیین»« ،جاندار» شامل «دشمن ،حرینف،

حیوان و گیاه» ،و نیز مفاهیم «بیماری»« ،آسیب فیزیری»« ،تناریری و سنیاهی»« ،پنایین» و «فشنار» از
جمده مفاهیم مشتر

«ش  /جسم»« ،اورا

بودهاند .همچنین در پیوند با حوزم شادی نیز قدمروهای مبدأ مشتر

مفاهیم

شیرین»« ،نیرو یا قدرم فیزیری مثبت» مانند رقص و پایروبی« ،سنومت»،

«شادی» و «تحر »« ،او (باال)» یافت شد.

عووه بر شباهتهایی که بین حوزههای مبدأ در پیررم مورد مطالعه و حوزههنای مبندأ جهنانی

مشاهدهشد که اود بیانیر نوعی گرای

عام به کناربرد اسنتعارههنای غنم و شنادی منیباشند ،بنه

تفاومهایی نیز براوردیم؛ از جمده اینره سرودههای پروین اعتصامی استعارههنای مفهنومی ماننند
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«غم مرگ است»« ،غم مایی است»« ،شنادی آهننگ اسنت» و «شنادی سنردرگمی اسنت» را در بنر

نداشت .این مطدب با توجه به حجم پیررم مورد مطالعه که بخشی از دادههای شعری زبان فارسی را

شامل میشود و نیز با اسنتناد بنه دیندگاه کنوچ

( ،)Kövecces, 2005مبننی بنر اینرنه بخشنی از

استعارههای هر زبانی ریشه در فرهنگ ااص آن منطقه دارد ،توجیه میشود.
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Abstract
The aim of this research was to study the conceptual metaphors of “sadness” and
“happiness” as well as to compare them in the songs of the Iranian contemporary
female poet, Parvin Etesami (1906-1941). In so doing, a number of 329 verses
including at least one type of metaphors belonging to the domains of sadness and
happiness were extracted and then were analyzed in terms of frequency and types.
Lakoff, G. and M. Johnson’s (1980) conceptual metaphors as well as Kövecses’s
(1986) list of metaphors associated with the mentioned emotions were selected and
used as the theoretical framework. It was observed that metaphors of sadness were
of higher frequency than metaphors of happiness (266 vs. 66 cases). The use of
concepts associated with feeling of sadness like “orphans”, “loneliness”, “aging”,
“opperession” and “injustice” in Parvin Etesami’s poetry is meaningful and suggests
her deep understanding of social suffering in the society at that time. Also, analysis
of the data showed that the two sets of metaphors are different, regarding semantic
features as well as semantic diversity. The following source domains associated with
the metaphors of the opposite types show the difference:
- Sadness is bitter vs. happiness is sweet.
- Sadness is a wicked person vs. happiness is a great man.
- Sadness is a dry plant vs. happiness is a green one.
- Sadness is night vs. happiness is daytime.
- Sadness is fall vs. happiness is spring
- Sadness is down and distant vs. happiness is up and adjacent.
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Sadness is tightness vs. happiness is openness.
Sadness is destruction vs. happiness in construction.
Sadness is a heavy burden.
Sadness is a dangerous animal.
Sadness is a natural disaster.

Besides, the two categories of metaphors show similarities of the following types:
- Sadness and happiness are physical substances.
- Sadness and happiness are animates.
- Sadness and happiness are directions.
- Sadness and happiness are locations.
- Sadness and happiness are time.
- Sadness and happiness are healthiness/illness.
Also, it was found that there is a great conformity between the metahors extracted
from the data and the universal list of metaphors of the same feelings.
Keywords: Conceptual Metaphors of Sadness/Happiness; Source/Target Domains;
Mapping; Emotional Concepts; Parvin Etesami

