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Abstract 

Metaphor in the Conceptual sense, unlike metaphor 

in rhetoric, hasn’t aesthetics role, but essential 

mechanism of thought and language that linguistic 

representations review author's metaphorical 

worldviews. This article shows that The conceptual 

metaphor help to achieve Rodaki’s metaphorical 

worldviews base on ten models: travel, agriculture, 

war, court, weaving, building, fire, mall, writing 

and family, along with related to rhetorical similes 

and metaphors. This study contains some important 

results: 1. metaphor concept as part of inevitable 

language, play a role in conceptualize in the first 

Persian poetry; 2. This conceptual metaphor in 

Rodaki's poem, so that the focus of any 

metaphorical mapping Rodaki in mind, has created 

several homogeneous metaphor; 3. Conceptual 

metaphor more frequent in Rodaki's poem originate 

his own life experiences such as travel, court ; 

4.Two conceptual and rhetorical metaphors 

together has links with a useful metaphor patterns; 

5. More general metaphor is the rhetorical use of 

language is less and vice versa; 6. Each of the ten 

groups in specific areas such as: political, 

economic, social and cultural areas, specially  

metaphor of the journey; 7. Rodaki’s metaphorical 

worldviews and use of worldview in his rhetorical 

similes and metaphors, are efficient tool for 

recognition of Rodaki's original poems. 

 

Keywords: a systematic metaphorical pattern, 

metaphorical worldview, idea, rhetoric, Rodaki’s 

poetry. 
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 مقدمه

شناسیِ شناختی های جدید در زباناز نظریّه یکی

در این نظریّه، دانش . است« استعارۀ مفهومی» نظریّۀ

به اعتقاد . زبانی از اندیشیدن و شناخت جدا نیست

های معنی مبتنی بر ساخت»شناسان شناختی زبان

به این ترتیب . مفهومی قراردادی شده است

شناختی  هایچون سایر حوزههای معنایی هم ساخت

ها از نمایانند که انسانای را باز میمقوالت ذهنی

صفوی، )« اندها شکل دادهطریق تجربیّاتشان به آن

0352 :361 .) 

شناسی شناختی بر این نکته تأکید در زبان

بندی ما  شود که استعاره عنصری بنیادین در مقوله می

بر اساس . از جهان خارج و فرایند اندیشیدن است

ه، استعاره برخالف علم بالغت، محدود به این نظریّ

شعر و ادب نیست و همۀ شئون زندگی را در 

گیری از  در حقیقت انسان با بهره. گیرد برمی

 های موجود در زبان، امور انتزاعی را حسّی استعاره

مفهومی عبارت است ازدرک امور  ۀاستعار». کندمی

ری انتزاعی بر پایۀ امور عینی؛ به دیگر سخن استعا

: 0352فتوحی، )« اندیشیدن یعنی تجسّم مفاهیم ذهنی

در این نظریّه ممکن است چند استعاره از یک (. 329

امر واحد ذهنی ساخته شوند؛ یعنی در حقیقت چند 

با کاربرد این . استعاره، نگاشتِ واحدی داشته باشند

توان ذهنیّت و نگرش استعاری یک نظریّه در واقع می

ر گوناگون مورد سنجش قرار داد فرد را در مورد امو

و با بررسی مفاهیم گوناگونی که با یک نگاشتِ 

اند، به نظام فکری و پردازی شدهمرکزی مفهوم

 . استعاری وی پی برد

ما بنا به اهمّیّت موضوع، در ادامۀ پژوهش به 

های تری از این نظریّه و انواع استعارهتوضیح کامل

بندی ک این دستهمفهومی خواهیم پرداخت تا با کم

های تری از کاربرد استعارهبتوانیم تحلیل دقیق

مفهومی ساختاری در شعر رودکی و زیرساخت 

های بالغی او به دست استعاری تشبیه و استعاره

متن مورد بررسی در این پژوهش، کتاب . دهیم

( 0335)به تصحیح جعفر شعار « دیوان شعر رودکی»

ه و برای دستیابی به است که با توجّه به اهداف مقال

اشعار »تر بخش پنجم کتاب یعنی نتایجی مطمئن

 . بررسی نشده است« منسوب و ملحق

های از آن جا که در استعارۀ مفهومی، نگاشت

، به دلیل بنیادهای تجربی متفاوت، متناظرهای استعاره

ثابتی نیستند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و گفتمانی 

فتوحی رود معجنی، )کند به گفتمان دیگر فرق می

، این تحلیل نخست در پی آن است با (323: 0352

های زیستی توجّه به محیط زندگی شاعر و تجربه

های ها در آفرینش استعارهوی، بر نقش این تجربه

ها تأکید کند و سپس مفهومیِ ساختاری و انسجام آن

ها را ها جایگاه مهم آنبندی این نوع استعارهبا دسته

پردازی رودکی و به پیروی از آن در مفهومدر 

بررسی . های شعر فارسی نشان دهدنخستین سروده

هایی که از نگاشت واحدی سرچشمه استعاره

گیرند، هدف دیگر پژوهش حاضر است تا  می

شناخت . بینی استعاری شاعر را دریابیم جهان

بینی استعاری رودکی نیز برای نشان دادن نقش  جهان

های بالغی استعاره و نی در آفرینش تشبیهبیاین جهان

ساده و محسوس در دیوان اوست که به عنوان 

« نمایندۀ کامل و تمام عیار شعر عصر سامانی»

( 21: 0353و شمیسا،  404: 0311شفیعی کدکنی، )

( 301: 0311شفیعی کدکنی، )« آفاقی و برونگرا»در 

هدف . بودن شعر این دوره نقش بسزایی داشته است

شناسانه است؛ به این معنی که با یی، هدفی سبکنها

استفاده از نتایج پیشین، ابزاری برای بازشناسی اشعار 

اصیل وی از غیر اصیل به دست دهد؛ زیرا 

تمرکزِ »: شناسی شناختی بر این باور است که سبک
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نگاشتِ استعاری در ذهن موجب پایداری ذهنیّت و 

گون و ی همهاشود و به خلق استعارهنگرش فرد می

انجامد و این فرایند نهایتاً موجب تداوم خانواده میهم

فتوحی، )« شودذهنیّت و استمرار و اصالت سبک می

0352 :334 ،339.) 

 

 های تحقیقپرسش ها وفرضیّه

های مفهومی ساختاری در شعر بررسی استعاره

رودکی بر این فرضیّه استوار شده که وی به عنوان 

زبان فارسی، مفاهیم انتزاعی را  نخستین شاعر بزرگ

های ساختاری خاصی در شعر گیری از استعارهبا بهره

خود محسوس و عینی ساخته است که همگی از 

. اندتجربۀ زیستی و فرهنگی وی سرچشمه گرفته

ها ضمن این که ما را با چگونگی شناخت این استعاره

های زبان فارسی آشنا ها در آغازین سرودهکاربرد آن

بینی استعاری تواند با آشکار ساختن جهانکند، میمی

های بینی را در آفرینش صورتشاعر، نقش جهان

خیالی همچون تشبیه و استعاره و آفاقی بودن یا 

تواند بینی مینیز این جهان. انفسی بودن آن نشان دهد

ما را در بازشناسی اشعار اصیل وی از غیر اصیل 

 . یاری رساند

های زیر هدف این خ به پرسشبنابراین پاس

 :پژوهش است

ها های زیستی شاعر با این استعارهارتباط تجربه -

 چیست؟

بینی های مفهومی ساختاری که جهاناستعاره -

استعاری رودکی را برای شناسایی اشعار اصیل وی 

 اند؟دهند، به ترتیب بسامد کدامنشان می

های بالغی که بر گرد تشبیهات و استعاره -

 اند؟اند، کدامهای استعارۀ مفهومی شکل گرفته نگاشت

چه ارتباطی بین سادگی و محسوس بودن تشبیهات  -

 بینی رودکی وجود دارد؟و جهان

 پیشینۀ تحقیق

ترین کتابی که تا شعر و احوال رودکی کامل ۀدربار

محیط زندگی  کنون در ایران نوشته شده است، کتاب
اثر سعید نفیسی ( 0332) و احوال و اشعار رودکی

احوال رودکی،  ۀاست که در آن به تفصیل دربار

پس از . اش، آثارش و اشعارش سخن گفته استزمانه

نظران ادبیّات به بررسی وی برخی از صاحب

اند؛ مانند هایی از زندگی و شعر رودکی پرداخته گوشه

، دبیر سیاقی (0365) سخن و سخنورانفروزانفر در 

، شفیعی کدکنی در (0311)شعر پارسی  پیشاهنگاندر 

، غالمحسین (0311) صور خیال در شعر فارسی

، نصراهلل ( 0310) چشمۀ روشنیوسفی در کتاب 

، (0311)استاد شاعران رودکی امامی در کتاب  

و ادوارد ( 0352)تاریخ ادبیّات ایراناهلل صفا در  ذبیح

 (. 2936) تاریخ ادبی ایرانبراون در 

های باال این بوده پژوهش وجه مشترک همۀ

است که رودکی را شاعری توانا در تصویرپردازی 

دهد برخی تصویرهای شعری او نشان می. انددانسته

عوفی، ) االلبابلباب وی برخالف نظر عوفی در

از دیگر . ،کور مادرزاد نبوده است(333: 0335

نظامی ) چهار مقالهتوان به های قدیم نیز می کتاب

اشاره کرد که در ( 94-45: 0331ندی، عروضی سمرق

حکایت دوم از مقالۀ شعر، به ذکر داستان رودکی و 

بوی »همراهی او در سفر با امیر سامانی، شعر معروف 

-و آشنایی رودکی با موسیقی و آوازه« جوی مولیان

 . خوانی پرداخته است

سبک »ای با عنوان حسین خسروی نیز مقاله

ست و در آن شعر نوشته ا( 0335)« شعر رودکی

رودکی را به خاطر دارا بودن پنجاه ویژگیِ سبک 

کامل این سبک دانسته است و  ۀخراسانی نمایند

چنان  سخن شفیعی کدکنی و شمیسا را که رودکی را

-نمایندۀ کامل سبک قرن چهارم دانسته -که گفته شد
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در آخرین تصیح . اند، با ذکر دلیل اثبات کرده است

ها ترین یافتهعفر شعار بر پایه تازهدیوان رودکی نیز، ج

 دیوان شعر رودکیاشعار مستند رودکی را در کتاب 

گردآوری کرده است که متن مورد نظر ما در ( 0335)

در بین . این پژوهش نیز همین کتاب است

صور خیال در شعر های یاد شده تنها کتاب  پژوهش
های هبه طور اختصاصی به تشبیه و استعار فارسی

ی دیوان رودکی پرداخته است؛ و با توجّه به بالغ

ها در دیوان او، برخی از استعاره و های تشبیهبهمشبّه

شفیعی : ک.ر)ابیات را از رودکی ندانسته است 

 (. 409: 0311کدکنی، 

بنابراین تاکنون مقاله یا کتابی که دیوان شعر 

شناسی رودکی را با استفاده از یک دیدگاه زبان

های بالغی و مفهومی مورد یسۀ استعارهشناختی و مقا

شاید دلیل . باشد، نوشته نشده استبررسی قرار داده

این امر جدید بودن نظریّۀ استعارۀ مفهومی در 

 . شناسی باشدهای زبانپژوهش

های مشابه با این پژوهش نیز که به از نمونه

توان دو اند، میهای شعر خیّام پرداختهبررسی استعاره

پنج کالن الگوی استعاری در رباعیّات اصیل »مقالۀ 

استعارۀ مفهومی و سرنوشت چهار »و ( 0352)« خیّام
 . را نام برد( 0359)« رباعی منسوب به خیّام

شناسی شناختی، پنج اولّین مقاله با هدف سبک

رباعی اصیل خیام  66الگوی استعاری کالن را در 

ات بررسی کرده است تا ابزاری برای شناخت رباعیّ

اصیل از غیر اصیل در رباعیّات منسوب به خیّام، به 

های مفهومی و دومی با بررسی استعاره وجود آورد

ها با رباعی اصیل و مقایسۀ آن 66موجود در 

های های منسوب به خیّام و نیز بررسی پژوهش رباعی

های خطّی رباعیّات خیّام، چهار مربوط به نسخه

ستگاه ذهنی وی کنار رباعی منسوب به خیّام را از د

 .گذاشته است

 مفهومی و انواع آن  هاستعار: مبانی نظری تحقیق

شناسی شناختی بر این نکته چنان که گفته شد، زبان

تأکید دارد که زبان الگوهای اندیشه را منعکس 

طرفداران دیدگاه شناختی، »به عبارت دیگر . کند می

 زبان را نیز همچون فکر و اندیشه دارای نظام و

مندی که در از نظر آنان ساختار نظام. دانندساختار می

زبان وجود دارد، ساختار فکر ما را هم منعکس 

های یکی از نظریّه(.  02: 0353راسخ مهند، )« کند می

است که  0شناسی شناختی، نظریّۀ استعارۀ مفهومیزبان

و مارک  2بیش از همه مدیون آرای جورج لیکاف

هایی که با آن زندگی استعاره» در کتاب  3جانسون

4«کنیممی
مهم ترین نکته این نظریّه ». است  (0531) 

آن است که استعاره فقط یک ویژگی سبکی زبان 

ادبی نیست، بلکه خود تفکر و ذهن دارای ماهیّت 

مفهومی،  ۀبه همین دلیل آن را استعار. استعاری است

( 96: همان)« دانبالغی نامیده ۀدر تقابل با استعار

استعاره در این دیدگاه روشی بنیادی است که انسان 

به نظر . کنداز طریق آن جهان هستی را درک می

سازی است؛ لیکاف و جانسون ماهیّت استعاره مفهوم

یعنی معموالً حوزۀ معنایی پیچیده و انتزاعی را با 

کند و حوزۀ حوزۀ معنایی ساده و ملموس قیاس می

به . (0)سازدو انتزاعی را قابل فهم میمعنایی پیچیده 

های شخص در بیان دیگر استعارۀ مفهومی تجربه

گیرد و او را های مشخّص ملموس را به کار میحوزه

های هایی را که در حوزهسازد تا مقولهقادر می

لیکاف و )ناشناخته و نامأنوس هستند، درک کند 

از  به طور خالصه تعریفی که(. 024: 0531جانسون، 

شود شناسی شناختی ارائه میاستعارۀ مفهومی در زبان

                                                                       
1. Conceptual metaphor 

2. George lakoff 

3. Mark Johnson 

4 . Metaphors we live by 



 121/ (رودکی شعر: موردی مطالعه)بالغی های صورت و استعاری مند نظام الگوهای واکاوی 

مند بین عناصر الگوبرداری نظام»: عبارت است از

بر روی حوزۀ  99(حوزۀ مبدأ)مفهومی حوزۀ ملموس 

در (. 43: 0553لیکاف، ) 6(حوزۀ مقصد)تر انتزاعی

استعارۀ مفهومی رابطۀ بین حوزۀ انتزاعی و حوزۀ 

نامیده  1«نگاشت»که  ملموس به وسیلۀ یک گزاره

های گیرد و تناظرها و مطابقتشود، صورت میمی

لیکاف و )شود نامیده می 3«تناظر»بین دو حوزه، 

بنابراین نگاشت به تناظرهای (. 1،3: 0531جانسون، 

های کند که میان برخی حوزهنظام مندی داللت می

مندِ عناصرِ یک فرافکنی نظام. مفهومی وجود دارد

ۀ مفهومی دیگر، نه تنها شامل مفهومی به حوزحوزۀ 

شود، بلکه ها میهای خاصّ آناشیا و ویژگی

های آن حوزه را نیز شامل ها، رخدادها و طرح ارتباط

در حقیقت استعارۀ مفهومی مربوط به . شودمی

گرادی، )هایی از حوزۀ هدف است نگاشتِ استنباط

ختِ اساس شنا»در استعارۀ مفهومی (. 050: 2111

وارۀ مفهومی شکل فرد را یک نگاشت یا طرح

هر نگاشت شبیه یک گزاره در ذهن شخص . دهد می

ها است که بر نگرش وی نسبت به هستی و پدیده

از این ویژگی (. 325: 0352فتوحی، )« سیطره دارد

شود، استعارۀ مفهومی که باعث انسجام استعاری می

اس آن شود که بر اسیاد می 5«یافتگی سامان»به 

جایگزینی یک واحد زبان به جای واحدی دیگر 

شود یافتۀ یک استعاره میسبب گسترش کاربرد سامان

 (.310: 0352صفوی، )

لیکاف برای نشان دادن نقش مهم و 

ساز استعاره در رفتارهای فرهنگی و اجتماعی،  فرهنگ

بحث و »را در مورد  01«جنگ»نگاشتِ استعاریِ 

                                                                       
5 . Source domain 

6 . Target domain 

7 . Mapping 

8 . Correspondence 

9 . Systematicity 

10 . War 

گو ویرا در غرب گفتزند؛ زمثال می 00«وگوگفت

برنده و بازنده دارد که در آن حمله و دفاع صورت 

رود؛ حال آن گیرد و یک طرف از میدان به در میمی

« ادعای شما غیرقابل دفاع است»هایی از نوع که جمله

ممکن « او در بحث بر حریف خود چیره گشت»و 

داشته  است هر دو ریشه در یک فرهنگ دیگر

وگو با استعارۀ جنگ و گفتمفهوم بحث .باشند

مفهومی  ۀبه نظر لیکاف استعار. پردازی نشودمفهوم

ها، مفهوم در این جمله. ، دارند«بحث، جنگ است»

با مفهوم ( مقصد ۀحوزبه عنوان )« بحث»انتزاعی 

. شوددرک می( مبدأ ۀحوزبه عنوان )« جنگ»ترِ عینی

 (.01: 0531لیکاف و جانسون، )

چنان که آمد، برخالف نگرش سنّتی به 

کند زبان عادی خارج می ۀحوزکه آن را از  -استعاره 

 -دهدزبان شاعرانه و هنری قرار می ۀحوزو در 

نگرش شناختی به استعاره آن را بخش مهمی از زبان 

داند که در زبان گفتاری روزمره نیز جریان و تفکر می

که در زبان عبارات استعاری »در این نگرش . دارد

زیرساخت فکری ما  ۀدهندشوند، انعکاسیافت می

به نظر لیکاف و (. 62: 0353راسخ مهند، )« هستند

هنری و مفهومی از هم  ۀجانسون ماهیّت دو استعار

مفهومی،  ۀمتمایز است؛ زیرا در حالی که در استعار

ذهنی به  ۀای از یک حوزوارهعناصر مفهومی و طرح

شوند، در نطبق میذهنی دیگر م ۀحوزیک 

یک تصویر از  ،02های هنری و تصویری استعاره

برای نمونه در . شوددیگر منطبق می ۀای بر حوزحوزه

ای تصویری وجود دارد که استعاره« سرو قد»عبارت 

در آن تصویر درخت سرو بر قد آدمی منطبق شده 

با این حال به نظر (. 209: 2116لیکاف، . )(2)است

های زبان روزمره در تضاد با تعارهلیکاف نه تنها اس

                                                                       
11 . Argument 

12. Image metaphor 
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های زبان هنری نیستند؛ بلکه شاعران با کمک استعاره

هایی های زبان روزمره و با به کارگیری رویهاستعاره

سرایند های نامتعارف خود را میخاص، استعاره

تولید و درک این (. 223-224: 2116لیکاف، )

های ارههای شاعرانه به شدت وابسته به استعاستعاره

تواند با دخل و متعارف است؛ اگر چه شاعر می

: 0535لیکاف و ترنر، )ها را تغییر دهد تصرفاتی آن

31.) 

مفهومیِ  ۂلیکاف و جانسون از سه نوع استعار

 09مند و جهتی یا سویه 04شناختی، هستی03ساختاری

مبدأ، دانش  ۀساختاری، حوز ۀدر استعار. برندنام می

مقصد فراهم  ۂبرای حوزساختاری غنی و کاملی 

کند که این دانش انعکاسی از اعمال روزمره ما در  می

ها با دیدن مثالً انسان. تعامل با محیط پیرامونمان است

درگیری و جنگ و ساختار آن در محیط پیرامون خود 

ای حسّی طرفین، پیروزی و شکست، به تجربه: یعنی

یابند و سپس این تجربه را برای درک دست می

را « بحث و جدل»گیرند و تر به کار میمفاهیم انتزاعی

برای خود محسوس « جنگ و درگیری»در ساختار 

شناختی مفاهیم انتزاعی با هستی ۀدر استعار. کنندمی

امور کلی، ابتدایی و بسیار خام از قبیل ماده، و شیء 

یک « ذهن، شیء است»: مثالً. شوندپردازی میمفهوم

مند نیز سویه ۀاستعاردر . ی استشناختهستی ۀاستعار

های فضایی مقصد عمدتاَ بر اساس جهت ۀحوز

درون و »، «مرکز و حاشیه»، «باال و پایین»همچون 

شود؛ برای نمونه پردازی میمفهوم... و« بیرون

« کم پایین است»و « زیاد باال است»های استعاره

:  0531لیکاف و جانسون، . )مند هستندسویه ۀراستعا

شناختی، های هستینوع دیگری از استعاره(. 31-43

                                                                       
13.Structural metaphor 

14. Ontological metaphor 

15. Orientational metaphor 

دهد بخشی زمانی رخ میجان. است (3) 06بخشیجان

جاندار  جان و غیر انسان، ویژگیکه به یک موجود بی

زندگی مرا به بازی »و انسان بدهیم؛ مانند جمله 

که در آن زندگی، به عنوان یک مفهوم « گرفت

امّا . ده استانتزاعی، برای فهم بهتر، انسان فرض ش

به نظر لیکاف و جانسون تشخیص یک فرایند واحد 

ها عمومی و هماهنگ نیست و در هر یک از تشخیص

بر این . شودهای خاصّی از انسان انتخاب میجنبه

لیکاف )ها نیز با هم متفاوت هستند  اساس تشخیص

 (. 32: 0531و جانسون، 

در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش تنها 

های ساختاری در شعر رودکی بررسی شده رهاستعا

 است؛ 

های ساختاری در شعر زیرا اوالً بسامد استعاره

رودکی بسیار بیش از دو نوع دیگر است؛ دوم این که 

اگر چه در شعر رودکی  -شناختی های هستیاستعاره

مبدأ در آن،  ۀبه دلیل کلی بودن حوز -بسیار هستند

حتی گویندگان زبان  بین همه شاعران و نویسندگان و

 مشترک هستند و نه در

شناسایی الگوهای ذهنی استعاری چندان مورد 

اطمینان نیستند و نه کاربردی در تشبیه و استعارۀ 

ها خود به سوم این که این استعاره. بالغی دارند

کنند؛ یعنی های ساختاری عمل میعنوان پایۀ استعاره

، باعث  01شناختی در سطح عامهای هستیاستعاره

،  03های ساختاری در سطح خاصساخت استعاره

ها کامالً در پیوند هستند؛ یکی از شوند و با آنمی

موارد این پیوند در شعر رودکی، چنان که خواهیم 

. های کشاورزی، جنگ و دربار استدید، در استعاره

شناختیِ هستی ۀدر این سه استعاره، اغلب استعار

عام و اساس این دو به عنوان سطح « بخشیجان»

                                                                       
16.Personification 

17. Generic-level metaphor 
18. Specific-level metaphor 
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چرخ »: استعاره در متن حضور دارد؛ مثالً در بیت

لشکرش ابر تیره و باد /بزرگوار یکی لشکری بکرد

، چرخ، پادشاهی (03: 0335رودکی، )« صبا نقیب

فرض شده است که با لشکری از ابر و سرلشکری 

 ۀدر این جا اگر چه با استعار. کندباد، لشکرکشی می

سر و کار داریم ولی پایه این  ساختاریِ خاصِ جنگ

بخشی به چرخ و ابر و باد استعاره، سطحِ عامِ جان

ها، مانند مثال باال در واقع بسیاری از تشخیص. است

مثالً لشکر فراهم )با تأکید بر جنبۀ خاصّی از انسان 

تری نسبت به در سطح خاص( کردن برای جنگ

 ما در بررسی. (4)کنندهای عمومی عمل میتشخیص

های خاص های مفهومی، این گونه تشخیصاستعاره

های مفهومی را به همان دلیل باال، در گروه استعاره

های بالغی، ساختاری قرار دادیم و در بررسی استعاره

 .های مکنیّه به شمار آوردیمجزء استعاره

 

مندِ استعاری و سه دَه الگوی نظام: بحث وبررسی

 صورت بالغی در شعر رودکی

مبدأ، دانش  ۀحوزساختاری،  ۀکه آمد، در استعارچنان 

کند که مقصد فراهم می ۀحوزساختاری کاملی برای 

این دانش انعکاسی از اعمال روزمره ما در تعامل با 

های  استعاره»محیط پیرامونمان است؛ زیرا اساساً 

مفهومی در ماهیّت ارتباط ما با جهان واقعی قرار 

: 0353راسخ مهند، )« ارنددارند، یعنی بنیانی تجربی د

ها در شعر رودکی مربوط باالترین بسامد استعاره(. 63

هر چند . های ساختاری استبه همین استعاره

های مفهومی به دلیل تجربی بودن، در زندگی استعاره

همگان حضور دارند و نیازی به یادآوری سرچشمۀ 

ها، ها نیست، ولی ما در ضمن بررسی استعارهآن

ی از تجربۀ زیستی رودکی و محیط پیرامون دورنمای

او را نیز، بیان خواهیم کرد تا بر این نکته تأکید کنیم 

های زندگی و محیط ترین تجربهکه رودکی اصلی

ای به گونه _که بسیار محسوس هستند–خود را 

خاص، برای درک مفاهیم انتزاعی و خلق سه صورت 

ه کار گرفته بالغیِ تشبیه، استعارۀ مصرّحه و مکنیّه ب

 و استعاری الگوی هر تنظیم از پس بخش این در .است

 جدول، یک در خانوادههم مفهومی هایاستعاره

 ،(*) ستاره یک با الگوها این با مرتبط تشبیهات

 و (**) ستاره دو با هاآن با مرتبط مصرّحه هایاستعاره

 سه با (تشخیص غیر و تشخیص) مکنیّه هایاستعاره

 .شوندمی مشخّص هاجدول همین در (***) ستاره

 

 زندگی،» :مرکزیِ نگاشتِ با سفر مندنظام الگوی

 .«است سفر

 از بسیاری مبدأ، ۀحوز عنوان به «سفر» استعاره، این در

 که جا آن از .است ساخته محسوس را انتزاعی امور

 اند،کرده تجربه هاانسان همه را رفتن راه و مسیر سفر،

 احتماالً و فارسی زبان در پرکاربرد هایاستعاره از یکی

 طور به رودکی، ذهن در سفر ۀاستعار .هاستزبان دیگر

 مبدأ، کاروان، مسافر، راه، شاملِ است ساختاری کلی

 مفاهیم از بسیاری رودکی .بازگشتن و رفتن مقصد،

 که است ساخته عینی استعاره همین با را انتزاعی

 کاروان :بیت در مثالً .است «زمان» هاآن پرکاربردترین

 ندیشیم و گیر رفته ما وان/پیش از رفت شهید

 بر «زندگی» انتزاعی مفهوم ،(91 :0335 رودکی،)

 دانسته «سفر» ،«مرگ» و است شده فرافکنی «کاروان»

 .است شده

 داشته سفر چندین رودکی نفیسی سعید گفته به

 دربار به سمرقند رودکِ از هاآن نخستین گویا که است

 :0332 نفیسی،) است بوده بخارا در احمدنصربن

 به بخارا از سامانی امیر با همراه او سفر شرح (.350

 سفرهای از نیز بخارا به او بازگشت و بادغیس و هرات

 اشاره آن به مقاله چهار در که است رودکی طوالنی

 در (.94-45 :0331 سمرقندی، عروضی) است شده
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 در .اندآمده سفر با مرتبط هایاستعاره زیر جدول

 «ب» نشانه و صفحه نشانگر «ص» نشانه هاجدول

 .است شعار جعفر کتاب در بیت ۀشمار نشانگر
 

 سفر مفهومی هایاستعاره .1جدول

 ب ص استعاره

 21 04 (دارد پایان و آغاز و) دارد مسیر برتری

 33 ،32 05 (گردندبازمی و گذرندمی) هستند مسافر هافصل

 62 22 (گرددمی باز و رودمی) است مسافر روزگار

 11 22 است دراز مسیر روزگار

 9 31 **(دارد کاروان و) است سفر زندگی

 تا دوستی و) دارد پایان و آغاز  و مسیر زندگی

 (شودمی برده گور لب

02 03 

 21 02 است رفتن مردن،

 04 03 (سفر پایان آخرت و) است سفر زندگی

 سماوات سوی به خرد و جان) است سفر زندگی

 (شوندمی برده

03 03 

 هر کرد و رومی و مروی و) است سفر پایان مرگ

  (روندمی خود خانه به یک

03 20 

 93 20  (آن توشه تنها کفن و) است سفر آخرت

 2 01 (گذرندمی و آیندمی) مسافرند روزگار پیشامدهای

 01 04 (فراز و شیب و) دارد مسیر زندگی

 31 ،11 23 (گذرندمی آن از و) است مسیر زمانه

 54 ،52 24 (گذرندمی آن از و) است مسیر زمانه

 6 26 (روان و) است رونده بازار

 21 23 (است کوتاه و دراز) دارد مسیر زندگی

 4 33 دارند پایان و آغاز آبان و اردیبهشت

 23 23 (دارد پایان و گذرندمی آن از) است مسیر زندگی

 03 94 (دارد پایان و آغاز) است مسیر زندگی

 0 03 (آید می دارد مسیر این در بهار و) دارد مسیر روزگار

 90 31 رسدمی جا آن به سخن و است مقصد گوش

 16 95 (گذاردمی گام روزگار و) است مسیر زمان

 3 61 (کندنمی درنگ و) است مسافر روزگار

 53 11 (رودمی دارد راهی در و) است مسافر  چرخ

 6 42 (گذردمی و) است مسافر عمر

 06 43 (گذرندمی و) هستند مسافر زمان و روزگار

 21 65 (است طوالنی و) است مسیر شب

 22 65 (رسدمی پایان به و) است مسیر روزه ماهِ

 010 36 (آیدمی فراز مرگ زمان و) است مسافر زمان

 051 33 (کرد گم را آن نباید و) دارد راه راستی

 1 31 (دارد توشه و) است مسافر جان

 9 33 دارد راه و مسیر داد،

 43 36 (شودمی جُسته و) دارد راه حکمت

 49 36 (گرایندمی آن سوی به و) است مسیر شرع

 25 :سفر مفهومی هایاستعاره مجموع

 مصرّحه 1:بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 : مرکزیِ نگاشتِ با کشاورزی مندِنظام الگوی

 «است کشاورزی زندگی،»

 :شاملِ است ساختاری رودکی ذهنی نظام در کشاورزی

 تخم زمین، باران، غلّه، گیاه، درخت، تخم، کشاورز،

 .کشیروغن و آسیاب پژمردگی، شادابی، پراکندن،

 بسیار استعاره این از ذهنی مفاهیم تجسم برای رودکی

 که او نبود دانه» :مصرع در مثالً .است جسته سود

 سوگ در که ،(03 :0335 رودکی،) «فشرد ینشزم

 و مرگ» انتزاعی ۀحوز است، شده گفته شاعر مرادیِ

 و  دانه» ۀحوز بر شدن ترمحسوس برای «خاکسپاری

 این گویا .است شده فرافکنی «آن کردن خاک زیر

 از یکی رودکی، پیرامونی محیط دلیل به  ساختار

 رودکی زیرا است؛ بوده وی ذهن اصلی هاینگاشت

 بخارا و سمرقند یعنی سغد، ایالت بزرگ شهر دو در

 مناسب، زمین فراوان، آب دارای دو هر که است زیسته

 از یکی کشاورزی و اندبوده بسیار درختان و هامیوه

 نفیسی،) است بوده شهر دو این مردم زندگی ارکان

0332: 23، 24، 91.)  

 داستان همان در را هاییتجربه چنین رودکی

 و پادشاه گیریبهره و بادغیس و هرات به رسف

 است کرده تجربه نیز شهرها آن هایمیوه از لشکریان

 زیر جدول (.94-45 :0331 سمرقندی، عروضی)

 :است کشاورزی با مرتبط هایاستعاره گویای



 129/ (رودکی شعر: موردی مطالعه)بالغی های صورت و استعاری مند نظام الگوهای واکاوی 

 کشاورزی مفهومی هایاستعاره .2جدول

 ب ص استعاره

 03 02 *(کوه عشق و) است ارزن دل،

 06 03 *(رود می زمین زیر مرگ با و) است بذر انسان

 09 03 (پراندمی را او مرگ و) است کاه انسان

 33 21 ***(شود می پراکنده گیتی برزمین و) است بذر آوازه

 است، زمین که دل در و) است نهال مهربانی

 ***(شودمی نشانده

21 35 

 42 21 *** دهدمی آب را آن نعمت و کاردمی تخم سیرت

 42 21 *است بارور زمین ذهن

 46 21 *دارد خمیرمایه ادبار

 019 29 شودمی پراکنده بخشش

 306 012 (هستند اندوه از پر خنبه و خم و) است غله اندوه

 و است (گیریروغن و عصاری سنگ) غَن مرگ

 ***فشارد می را همه

60 016 

 06 21 * (شادابی باعث و) است باران ممدوح جودِ

 11 33 *(هستند آن حلقه هابیابان و)(9)دارد رسن عفو

(9) آن چنبر مرگ و است رسن زندگی
* 23 23 

 40 96 **(است گل آن بار و) است درخت رخ

 15 95 **است پژمردگی پیری و تازگی جوانی

 013 60 *است پیچک گیاه فتنه

 52 11 *است پیچک گیاه عافیت

 001 31 *است خرمن و کشت مدح

 053 33 *است خرما درخت انسان

 93 20 *(است باد اجل و) است درخت عمر

 است (گیریروغن و عصاری سنگ) غَن مرگ

 ***فشاردمی را انسان و

50 221 

 22 :کشاورزی مفهومی هایاستعاره مجموع

 9 :مکنیّه ،2 :مصرّحه ،11 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 زندگی،» : مرکزیِ نگاشتِ با جنگ مندِنظام الگوی

 «است جنگ

 لشکر، دشمن، :شامل است ساختاری جنگ

 کشورگشایی، و تیر شمشیر، لشکری، لشکرکشی،

 یکی رودکی که مسئله این در دقّت .پیروزی و شکست

 که است آن گویای است، بوده سامانی دربار مالزمان از

 و جنگ از ذهنی ایتجربه دورادور هرچند وی

 مردم که کنیم فراموش نباید نیز .است داشته لشکرکشی

 حمله شاهد بارها سامانیان از پیش سمرقند و بخارا

 سمرقند و بخارا مردم .اندبوده خود سرزمین به تازیان

 و صفاریان بین قدرت تبادل شاهد نیز ق 231 سال در

 جز (.031 :0332 نفیسی، :ک.ر) اندبوده نیز سامانیان

 جمله از و قدیم هایشهر که داشت توجه باید این

 خود دور بر دفاع برای هاییبرج و دیوارها سمرقند

 جنگ  ساختار دهدمی نشان که (99 :همان) اندداشته

 وجود رودکی جمله از و دیار آن مردم همه ذهن در

 در «گشایدمی حصن باده» ۀاستعار کاربرد .است داشته

 :0335 رودکی،) «گشاد مِی که بلندا حصن بسا» :مصرع

 این در .است ذهنی ساختار همین از برگرفته نیز ،(29

 چیره و قلعه دیوار گشودن» بر «مِی کردن اثر» استعاره

 نگاشت با که هاییاستعاره .است شده فرافکنی «شدن

 :هستند زیر قرار به اندآمده باال

 جنگ مفهومی هایاستعاره .3جدول

 ب ص استعاره

 3 03 ***کندمی لشکرکشی روزگار

 01 09 ***تازدمی و است لشکر باده

 014 29 ***گشایدمی حصن و است فاتح باده

 31 99 ***دارد خدنگ و است جنگجو قهر

 00 42 *خوردمی شکست و دارد سپاه غم

 5 41 ***افکندمی و کندمی نیرو) است جنگجو آب

 11 95 **است نیام دهان، و شمشیر زبان،

 13 95 ***رساندمی گزند) است دشمن خاموشی

 31 95 ***آزاردمی و) است دشمن سخن

 31 23 است کشورگشایی بردن، بهره

 1 42 ***آزاردمی و) است دشمن گردون

 064 39 ***کندمی جور) است دشمن زمانه

 019 36 *هستند دشمن (ناله و غم) غال و غیشه

 6 61 * (دارد کینه و) است دشمن جهان

 شاه اب نبرد به (فلک جنگجوی) بهرام رهستا

(6)آید می
*** 

31 95 
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 در و) هستند دشمن (غرش) بختو و بهاری ابر

 ***(عاجز من با مقابله

53 235 

 230 53 ***است پیروزمند بخت

 (4) شودمی شمشیر گروگانِ بهرام ستاره
*** 31 95 

 11 :جنگ مفهومی هایاستعاره مجموع

 13 :مکنیّه ،1 :مصرّحه ،3 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 زندگی،» :مرکزی نگاشت با دربار مندِنظام الگوی

 «است پادشاهی دربار

 دربار ملزومات همه شامل دربار ۀاستعار ساختار    

 زندان، شاه، جاسوس، پیشکار، :همچون اموری است؛

 .گنج و شکار سوارکاری، پادشاهی، پیک، نوازندگی،

 هر ذهن در دوره آن در استعاره این که است بدیهی

 و دربار در رودکی حضور ولی است؛ بوده انسانی

 با او آشنایی ویژه به و دربار امور با او دقیق آشنایی

 :0335 عوفی، و 419 :0332 نفیسی،) بربط و موسیقی

 دقیق و فراگیر ایگونه به وی تا است شده باعث (333

 .کند پردازیمفهوم امور این با

 از یکی محسوس و مبدأ ۀحوز استعاره این در

 گویی» :بیت در مثالً .است پادشاهی به مربوط امور

 «بگماری وا بر دل تو که هر بر/او بالیی ستگماشته

 «او» ضمیر مرجع که «گیتی» ،(42 :0335 رودکی،)

 این رودکی .هستند انتزاعی مفهوم دو «بال» و است،

 ساخته محسوس «نگهبان» و «پادشاه» با را مفاهیم

 :از عبارتند نگاشت این با مرتبط هایاستعاره .است

 دربار مفهومی هایاستعاره .1جدول

 ب ص استعاره

 01 21 ***گماردمی (جاسوس) دیده خرد

 3 42 ***گماردمی را بال و است شاه گردون

 216 51 *است گنج فرهنگ

 031 30 **هستند نوازنده (بلبل) زندواف و فاخته

 11 14 ***(کنند می آن بینی در مهار و) است اسب باد

 1 31 ***(پیچدمی را تو پای و) دارد ریسمان مرگ

 49 21 *( گیردو پای طرب را می)گُرم دام است 

 9 93 *است دام نیک نام

 49 21 ***کندمی پهن دام گُرم و دارد پا طرب

 69 14 ***هستند ممدوح پیشیارِ پیروزی و پیشکار بخت

 10 33 ***(راند می را آن خشمگین وانسان) است اسب خشم

 05 21 *هستند وغالم پیشکار آسمان وماه (نخشب) سیامی ماه

 0 33 **(انگور آب برای) است زندان خُم

 خبر بد و نیک از و است (قاصد و پیک) نوند چرخ

 ***آورد می

11 53 

 01 33 ***(راند می سلطان) کندمی فرمانروایی خُم در انگور آب
 019 60 *(است زغن جهان و صعوه ما) کنندمی شکار مرگ و جهان

 236 53 ***(کندمی شکار و) دارد چنگال قهر

 11 :دربار مفهومی هایاستعاره مجموع

 11 :مکنیّه ،2 :مصرّحه ،9 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 
 زندگی،» :مرکزیِ نگاشت با بافندگی مندِنظام الگوی

 «است بافندگی

 :شامل ساختاری رودکی ذهن در که بافندگی ۀاستعار

 دارد، گِره و پود تار، لباس، حالجی، کمان رشته،

 در سمرقند و بخارا مردم همه زیستی تجربه تقریباً

 یکی کاریپنبه نفیسی گفته به  .است بوده رودکی ۀدور

 :0332 نفیسی،) است بوده سمرقند مهم هایکشت از

 بافتن بخارا، شهر در مهم دستی صنایع از یکی (.90

 و قالی و بنک و پشمی و ایپنبه هایجامه و هاپارچه

 بوده مشهور شهر این در پارچه انواع و است بوده گلیم

 بوده نیز کارگاهی شهر این در (.24-23 :همان) است

 مردم و است بافتهمی زندیجی و شادُروان که است

 شادروان بغداد خلیفه به خراج، جای به بخارا

 به نیز سمرقند دوره همان در (.34 :همان) اند ادهد می

 بوده مشهور سمرقندیه و سیمگون جامه دو داشتن

 امور با ذهنی مفاهیم استعاره این در (.90 :همان) است

 :بیت در مثالً شوند؛می فهمیده بافندگی به مربوط

 اوست تارِ که/تو فُرقت داغِ پوشید خلعت یکیم»



 121/ (رودکی شعر: موردی مطالعه)بالغی های صورت و استعاری مند نظام الگوهای واکاوی 

 رودکی ،(22 :0335 دکی،رو)«پود دل غمِ و پشیمانی

 «پود» و «تار» با را «غم» و«فرقت» انتزاعی مفهوم دو

 شعر در بافندگی هایاستعاره .است ساخته محسوس

 :هستند زیر قرار به رودکی

 بافندگی مفهومی هایاستعاره .9جدول

 ب ص استعاره

 41 21 (شودمی گشوده و بسته و) است گِره کار

 005 62 *است شدن (حلّاجی کمان) درونه پیری

 2 61 (شودمی گشوده و بسته و) است گره کار

 019 13 (است شدن گشوده راز، شدن وحل) است گره راز

 92 20 (اند پیوندخورده و زده گره هم به و) هستند رشته روز و شب

 31 45 ***است پرصورت جامه دهر زیبایی

 66 22 (است پود تاروغم پشیمانی) است التباس فراگرفتن،

 01 41 (گسلدمی و) است رشته دل

 05 65 (گسلدمی و) است رشته جان

 32 11 (شودمی بافته آن پود و تار و) است لباس عمر

 95 13 (شودمی بریده و) است رشته دل

 002 15 * است قبا جود

 053 35 (گسلدمی فرو غم از و) است رشته انسان

 310 011 (شودمی گسسته و) است رشته جوانی

 19 :بافندگی مفهومی هایاستعاره مجموع

 1 :مکنیّه ،- :مصرّحه ،2 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 نگاشت با ساختمان و ترکیب مندِنظام الگوی

  «است ترکیب و ساختمان زندگی،» :مرکزیِ

 ساختمان، و بنا :شامل ساختاری که استعاره این در

-حوزه دارد، شدن فرسوده و ساختن اساس، و ستون

 .شوندمی فرافکنی حوزه این بر مقصد انتزاعی های

 از که حسی تجربه و ساختمان در زندگی دلیل به انسان

 این با را حسّی غیر امور از بسیاری دارد، ساختمان

 دهدمی نشان تاریخ همه این با .فهمدمی حسّی تجربه

 هایبنا دارای بخارا و سمرقند رودکی دوره در که

 و (99 و 30 :0332 نفیسی،) اندبوده دزکهن و بسیار

 و بخارا چون بزرگ شهری در زندگی دلیل به رودکی

 ذهن در تردقیق را ساختاری چنین سامانیان دربار

 ساختمان با ذهنی مفاهیم استعاره این در .است داشته

 در مثالً شوند؛می درک است، حسی مفهومی که

 رودکی،) «مشیَد برده بر یدار بنا مجد وز» :مصراع

 با را مجد غیرمحسوس مفهوم رودکی ،(15 :0335

 از زیر موارد در رودکی .است کرده محسوس ساختمان

 :است جسته سود استعاره این

 ترکیب و ساختمان مفهومی هایاستعاره .1جدول

 ب ص استعاره

 23 34 (شودمی ساخته و) است ساختمان مجلس

 41 36 (شده ساخته عناصر از و) است ترکیب انسان

 5 41 (شودمی افکنده و) است سست بنای ورغ بند

 90 91 (شودمی فرسوده و) است ساختمان و قالب انسان

 002 15 *(شودمی برآورده و) است بنا مجد

 234 53  (بیندمی آسیب و) دارد ساختار دین

 11 14 شوندمی بنیاد گل و آب بر (هازیبایی) هانقش

 03 94 (شودمی برآورده و) است ساختمان انسان

 04 94 است فرسودن مُردن

 41 96 (است برپا آن اساس و) است ساختمان طبع

 36 16 (شودمی ساخته و ) است ساختمان (نیرنگ) تُنبُل

 011 36 (شودمی محکم و) است بنا ایمان

 2 00 (شودمی فرسوده و) است ترکیب و ساختار انسان

 064 39 (آمیزندمی هم با و) دارند ساختار غم و شادی

 11 :ساختمان مفهومی هایاستعاره مجموع

 1 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 زندگی،» :مرکزیِ نگاشتِ با آتش مندِنظام الگوی

 «است آتش

 سوختن هیزم، شعله، آتش، :شامل استعاره این ساختار

 مفاهیم از بسیاری انسان .است جوشیدن و گداختن و

 زیرا کند؛می محسوس آتش حسی مفهوم با را ذهنی

 حال این با .است کرده حس را تجربه این کس همه

 ۀدور شهری زندگی در مهمی نقش هیزم و آتش

 از بخارا چون شهری هیزم و است داشته رودکی
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 شهر بیرون صحرای خارهای و بته و اطراف هایبستان

 همین به بنا (.24 :0332 نفیسی،) است شدهمی تأمین

 کلّی طور به و دوره، آن زندگی در آتش و هیزم اهمّیت

 انتزاعی مفاهیم از برخی رودکی  ،(1)ایرانیان فرهنگ در

 ساخته عینی آتش ساختار به مربوط هایاستعاره با را

 از یکی معموالً انتزاعی ۀحوز استعاره این در .است

 هایحالت از یکی یا و انسان غیراخالقی صفات

 بیمِ از که القصه» :بیت در رودکی مثالً .اوست به مربوط

 از دگر رشکم آتش در/هجران عذابِ

 حالت یک که را رشک ،(61 :0335 رودکی،)«دوزخیان

 دیگر .است کرده عینی آتش با است، محسوس غیر

  :از عبارتند آتش با مرتبط هایاستعاره

 آتش مفهومی هایاستعاره .1جدول

 ب ص استعاره

 5 09 *(گدازدمی و) است آتش باده،

 29 05 *(نهدمی داغ و) است آتش جفا،

 33 05 *(دارد شعله و) است آتش الله،

 2 00 (سوزاند می را قضا و) است آتش یا هیزم دل

 66 22 *(کندمی داغ و) است آتش فراق

 293 59 *(آن هیزم انسان و) است آتش هجران

 1 33 ناراحتی جوشیدن است

 1 33 (سوزدمی و) است هیزم دل

 99 91 (شودمی سوخته و) است هیزم جان

 56 61 *است آتش رشک

 34 16 (کندمی سیاه را دشمن رخ و) است آتش نکبت

 251 011 *هآتشکد جگر و است آتش عشق

 12 :آتش مفهومی هایاستعاره مجموع

 1 :مصرّحه ،1 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 زندگی» :مرکزیِ نگاشت با بازار مندِنظام الگوی

 «است بازار

 سرمایه، ارزانی، گرانی، :شامل بازار ۀاستعار ساختار

 که است بدیهی .است مال و مبادله کاال، پول، قیمت،

 خود اقتصادی و اجتماعی زندگی فراخور به انسانی هر

 در زندگی به توجه با نیز رودکی .آشناست تجربه این با

 گفته به که خراسان، در دوره آن شهر ترینبزرگ

 بوده شهر بیرون و داخل در فراخ بازارهای نفیسی

 برای تجربه این از ،(32-30 :0332 نفیسی،) است

 بیت در مثالً .است گرفته بهره امور ساختن عینی

 گرفته نرخ/است اوی سخاوت از و جود از الجرم»

 «سخن» ،(33 :0335 رودکی،)«ارزان صامت و حدیث

 در که است شده فرض «کاال» مقصد، حوزه عنوان به

 هایاستعاره زیر جدول .شودمی ارزشمند اجتماع بازار

 :دهدمی نشان را بازار به مربوط

 بازار مفهومی هایاستعاره .1جدول

 ب ص استعاره

 34 23 هستند ارزان و گران لطیف روی و دیدار

 63 33 (گیردمی نرخ و) است کاال سخن

 مبادله و هستن کاال و پول گناه و پوزش

 شوند می

33 10 

 و لب و) است مادّی ارزش معنوی، ارزش

 (هستند قیمتی زلف

44 29 

 024 63 است سرمایه عمر

 036 31 (گیردمی رونق و چم و) است کاال کار

 255 011 (شودمی اندوخته و) است مال دشمن

 1 :بازار مفهومی هایاستعاره مجموع

 - :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

زندگی، »: نگارش با نگاشتِ مرکزیِ مندِنظام الگوی

 «نگارش است

: نگارش در ذهن رودکی شامل ۀساختار استعار

نوشتن، دفتر، نامه و کتاب، آموزگار، نقطه و حروف 

زلف تو را جیم »: نصراهلل امامی با توجّه به بیت. است

رودکی « خال تو را نقطه آن جیم کرد/که کرد آنکه او

را آشنا با خط و نگارش دانسته است و کور مادرزاد 

و چند بیت بودن او را نیز با استناد به همین بیت 

روشن (. 11: 0311امامی، : ک.ر)دیگر رد کرده است 

است که رودکی نیز تحصیالتی داشته است و استاد و 
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آموزگاری دیده است؛ هر چند ما از چگونگی آن 

مفهومی  ۀرودکی با کمک این استعار. آگاهی نداریم

: مثالً در مصراع. چند حوزه را عینی ساخته است

: 0335رودکی، )« صلی استسیرت آن شاه پندنامه ا»

« پندنامه»مقصد با  ۀرا به عنوان حوز« سیرت»، (21

این ساختار مفهومی . تر کرده استمحسوس

 :های زیر را در شعر رودکی آفریده است استعاره

 نگارش مفهومی هایاستعاره .5جدول

 ب ص استعاره

 چون که گفتن سخن برابر در) است نقطه خاموشی،

 *(است حروف

03 23 

 23 94 *جیم نقطه خال و است جیم زلف

 41 21 *اوستا زندِ سیرت و اوستاست کتاب فضل

 19 33 (شودمی درنوردیده و) است دفتر مدح

 09 43 *است انسان آموزگار و استاد روزگار

 44 21 *است پندنامه سیرت

 1 :نگارش مفهومی هایاستعاره مجموع

 9 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 

 زندگی،» :مرکزی نگاشت با خانواده مندِنظام الگوی

 «است خانواده

 است مادَندر بچه، مادر، :شامل خانواده ۀاستعار ساختار

 از و اجتماعی زندگی با انسانی هر ذهن در تواندمی که

 رودکی استعاره این در .گیرد شکل رودکی، جمله

 ۀحوز بر بهتر درک برای را مقصد انتزاعی ۀحوز

 جز» :مصراع در مثالً .است فراافکنده خانواده محسوس

 :0335 رودکی،) «رویگربه جهان این نماند مادندر به

 ترمحسوس «مادندر» با ،«آن ستمگری و جهان» ،(61

 کم بسیار رودکی شعر در استعاره این موارد .است شده

 :زیر قرار به است؛

 خانواده مفهومی هایاستعاره .11جدول

 ب ص استعاره

 6 ،3 33  بخورد مادر شیر از باید و است بچه انگور آب

 6 61 (فرزندخوانده انسان و) است (نامادری) مادَندر جهان

 0 93 **است انسان (نامادری) مادندر یا مادر جهان

 0 33 **است مِی مادر انگور خوشه

 1 :خانواده مفهومی هایاستعاره مجموع

 3 :مصرّحه ،1 :تشبیه :بالغی استعارۀ و تشبیه مجموع

 
-استعاره و تشبیهات مفهومی، هایاستعاره کلّ .00 جدول

 بالغی های

 استعارۀ تشبیه مفهومی استعارۀ

 مصرحّه

 استعارۀ

 مکنیّه

 - 0 - 25 = سفر

 9 2 00 22 = کشاورزی

 03 0 3 03 = جنگ

 01 2 9 01 = دربار

 0 - 2 09 = بافندگی

 - - 0 04 = ساختمان

 - 0 1 02 = آتش

 - - - 1 = بازار

 - - 9 6 = نگارش

 - 3 0 4 = خانواده

 25 01 39 044 = جمع

 
 هاداده تحلیل و تجزیه

در این پژوهش به کمک نظریّۀ استعارۀ مفهومی که  

داند و با ریشۀ بازنمودهای زبانی را فکر و اندیشه می

بینی ذهنی رودکی، اشعار وی هدف دستیابی به جهان

 مندِنظام الگویمورد واکاوی قرار گرفت و ده 

سپس بر اساس . در آن تشخیص داده شد استعاری

اصل انسجام استعاری، با ارائۀ یک نگاشت مرکزی 

خانواده با هر نگاشت های   همبرای هر الگو، استعاره

در ده جدول جداگانه به دست داده شد و در پایان 

ی به بالغت، تشبیهات و استعارات بالغیِ با نظر

نتایج به . ها نشان داده شدموجود در همین نگاشت

 :دست آمده از این پژوهش به قرار زیر است

ای در محسوس های ساختاری نقش ویژهاستعاره .1
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کردن مفاهیم ذهنیِ شعر رودکی، به عنوان نخستین 

اند؛ بسامد این شاعر بزرگ زبان فارسی داشته

در شعر رودکی ( گروه 01استعاره در  044)ها تعارهاس

های مفهومی جزء بدان معنی است که استعاره

ها به ناپذیر شعر و کالً زبان هستند و قدمت آنجدایی

 . هاستقدمت زبان

های مرتبط با هر الگو بسامد یکسانی استعاره .2

، (25)سفر : ندارند و از باال به پایین عبارتند از

، (01)، دربار (03)، جنگ(22)کشاورزی

، (02)، آتش(04)، ساختمان و ترکیب(09)بافندگی

تمرکز ناخودآگاه (. 4)، و خانواده(6)، نگارش(1)بازار

ذهن رودکی بر نگاشت مرکزی هر یک از این 

الگوهای استعاری، باعث انسجام و آفرینش 

در این . خانواده شده استهای همگون و هم استعاره

زندگی، »، «زندگی، سفر است» هایمیان نگاشت

زندگی، »و  « زندگی، جنگ است»، «کشاورزی است

خانواده را گرد های هم، بیشترین استعاره«دربار است

اند و نقش بسیار مهمّی در جهانمحور خود آفریده

قابل ذکر است که این . اندبینی استعاری رودکی داشته

های زیستی خاص استعاره همگی جزء تجربه  4

 .اندزندگی شاعر نیز بوده

های بالغی رودکی نیز بیشتر بر تشبیهات و استعاره .3

های دهگانۀ استعارۀ مفهومی محور همین نگاشت

 39های مفهومی، در میان این استعاره. اندآفریده شده

استعارۀ مکنیّه  25استعارۀ مصرّحه و  01تشبیه، 

است این بدان معنی . شوددیده می( تا 14مجموعاً )

که رودکی در این سه صورت خیالی، که مانند 

به دارند، از استعارۀ مفهومی دو حوزۀ مشبه و مشبّه

های مفهومی برای محسوس کردن امور همان نگاشت

از آن جا که در : توان گفتنیز می. بهره برده است

های مبدأ های مفهومی شعر رودکی، حوزهاستعاره

و در تشبیهات و اند، شعر ابسیار حسّی و تجربی

 .گرا استهای بالغی نیز بسیار آفاقی و بروناستعاره

با توجّه به این که پربسامدترین استعارۀ مفهومی  .1

، ولی تنها یک (مورد 25)است «  سفر»در شعر رودکی

در این گروه ( استعارۀ مصرّحه)مورد صورت بالغی 

توان نتیجه گرفت که حوزۀ سفر در شود، میدیده می

ای بسیار پرکاربرد بوده است آن روزگار استعاره زبان

که جایگاهی در زبان ادبی نداشته است؛ چنان که 

کودکی در : هایی مانندامروزه نیز چنین است و جمله

راه است، راه رفتنی را باید رفت، سفر زندگی، سفر 

آخرت، سفر معنوی، تو راه خودت را برو، به آخر 

ن استعاره در زبان بر پایۀ همی... خط رسیدیم  و

-توان دیگر گروهبه همین صورت می. (3)جریان دارند

ها در زبان ادبی سنجید؛ مثالً ها را نیز از نظر نقش آن

و « آتش»، «دربار»، «جنگ»، «کشاورزی»های استعاره

تر از استعارۀ سفر هستند، چون بسیار خاص« نگارش»

اً جمع)اند نقش بیشتری در بالغت شعر رودکی داشته

تشبیه و  14مورد تشبیه و استعاره از مجموع  69

 (. استعاره

های مفهومی را باید در از آن جا که ریشۀ استعاره .9

ها های پیرامونی انسانهای زیستی و تجربهبنیان

دهد که همه این جُست، این پژوهش نشان می

های رودکی در ارتباط ها با زندگی و تجربهاستعاره

توان زندگی رودکی را به راستا میدر همین . هستند

چهار بخشِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

تقسیم نمود و برای هر نوع استعاره یکی از این 

بندی، دو در این تقسیم. ها را در نظر گرفتسرچشمه

-سرچشمه( بار 39مجموعاً )دربار و جنگ  ۀاستعار

های سیاسی دارند؛ زیرا بیشتر برگرفته از زندگی 

های حاکمان آن سیاسی رودکی در دربار و یا سیاست

کشاورزی، بافندگی و بازار  ۀسه استعار. دوره هستند

از نظام اقتصادی سرچشمه ( بار 49مجموعاً )

مجموعاً )های خانواده و ساختمان اند؛ استعاره گرفته
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آتش و  ۀبنیانی اجتماعی دارند؛ استعار( بار 05

. اه فرهنگی دارندخاستگ( بار 03مجموعاً )نگارش 

تواند بین همۀ نیز چون می( مورد 25)استعارۀ سفر 

ها مشترک باشد، کاربرد بیشتری در این سرچشمه

بندی نشان این دسته. زبان آن دوره و زبان امروز دارد

دهد که دو نهاد سیاست و اقتصاد نقش بسیار می

 .اندپردازی شعر رودکی داشتهتری در مفهومپررنگ

جا که انسجام استعاری موجود در هر  از آن .1

های مشابه و در تواند به آفرینش استعارهاستعاره می

ها نهایت به اصالت سبک منجر شود؛ این استعاره

توانند در شناسایی اشعار اصیل از غیر اصیل  می

اکنون با توجه به بسامد هر یک از . کارآمد باشند

مربوط به های به دست آمده، و صور خیالی استعاره

توان اشعار منسوب به رودکی را با همین دو ها، میآن

ها را مورد سنجش قرار داد؛ معیار سنجید و اصالت آن

بنابراین اگر شعر یا بیتی از اشعار منسوب به رودکی، 

چند استعارۀ مفهومی و صورت بالغی از این موارد را 

تر است و به یکجا دارا باشد، به مرز اصالت نزدیک

میزان که از این موارد کمتر داشته باشد، از اصالت هر 

مفهومی تمرکز  ۀزیرا در استعار. شوددورتر می

های مشابه و در ها باعث آفرینش استعارهنگاشت

 .شودنهایت اصالت سبک می
 

 گیری جهیبحث و نت

با مطرح شدن نظریّۀ استعارۀ مفهومی از سوی جورج 

ی که در بالغت لیکاف و مارک جانسون، استعارۀ بالغ

آفرینی آن در زبان ادبی تأکید قدیم بر نقش زیبایی

شد، به چالش کشیده شد؛ زیرا نظریّه ای می ویژه

جدید، حوزۀ استعاره را به کلّ زبان سرایت داد و 

استعاره در این . سازی دانستنقش اصلی آن را مفهوم

نظریّه ساز و کار بنیادیِ اندیشه و زبان بود که بررسی 

بینی استعاری نویسنده نمودهای زبانی آن، از جهانباز

بررسی . دادهای شناختی وی خبر می و زیرساخت

کرد که این استعاره در زبان، الگوهایی را ترسیم می

برگرفته از تجربۀ زیستی و فرهنگی نویسنده بود و 

استعارۀ بالغی نیز به عنوان جزئی از زبان، از همین 

گرفت و با آن در پیوند الگوهای استعاری ریشه می

در این پژوهش به کمک نظریّۀ استعارۀ مفهومی . بود

بینی استعاری رودکی، در و با هدف دستیابی به جهان

سفر، کشاورزی، : شعر وی ده الگوی استعاری شامل

جنگ، دربار، بافندگی، ساختمان، آتش، بازار، نگارش 

ه و های مرتبط با هر گروو خانواده به همراه استعاره

ها تنظیم تشبیهات و استعارات بالغی موجود در آن

 -0: ها این نتایج گرفته شدشد و با تحلیل داده

ناپذیر زبان هستند و های مفهومی جزء جداییاستعاره

پردازیِ نخستین اشعار زبان نقش بسزایی در مفهوم

ها در شعر رودکی این استعاره -2.پارسی دارند

ن که تمرکز هر نگاشت انسجام خاصّی دارند؛ چنا

استعاری در ذهن رودکی، چندین استعارۀ همگون 

استعارۀ پربسامد  4در این میان  -3.آفریده است

از انسجام خاصی ( سفر، کشاورزی، جنگ و دربار)

های زیستی دهند بین تجربهبرخوردارند و نشان می

ها ارتباطی وجود خاص رودکی و کاربرد این استعاره

ع استعارۀ مفهومی و بالغی و تشبیه دو نو -4.دارد

همه با هم در پیوند هستند؛ استعارۀ بالغی و تشبیه به 

عنوان جزئی از زبان در کنش با الگوهای استعارۀ 

بر این اساس استعارۀ . گیرندمفهومی شکل می

مفهومی در آفاقی کردن یا انفسی کردن شعر نیز نقش 

-ساختدارد و آفاقی بودن شعر رودکی به دلیل زیر

های آفاقی ذهن اوست که به عنوان حوزۀ مبدأ، 

مشبّه را در تشبیهات و استعارات، بسیار محسوس 

تر باشد، در زبان هر چه استعاره عام -9ساخته است 

تری دارد و برعکس؛ از میان ده بالغی کاربرد کم

ترین حوزه الگوی استعاری در شعر رودکی، سفر عام
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دارد و کشاورزی، است و کمترین نقش بالغی را 

ها هستند ترین حوزهدربار، جنگ و نگارش، از خاص

. و بیشترین نقش را در تشبیه و استعارۀ بالغی دارند

های مفهومی شعر رودکی را بر سر اگر استعاره-6

ها بر نهادهای اجتماعی تقسیم کنیم، بیشتر استعاره

کشاورزی، )و اقتصاد ( دربار، جنگ)محور سیاست 

استعارۀ سفر نیز . اندشکل گرفته( بازاربافندگی و 

ها دارد، به عنوان چون سهمی از همۀ سرچشمه

ها در ای بسیار عام، بیشتر از دیگر استعارهاستعاره

اکنون با شناخت -1. شعر رودکی تکرار شده است

بینی استعاری رودکی و چگونگی کاربرد آن در جهان

آمد برای تشبیهات و استعارات بالغی او، ابزاری کار

بازشناسی اشعار اصیل رودکی از غیراصیل به دست 

این ابزار به دلیل تمرکز نگاشت استعاری . آمده است

 .آید و بسیار کارامد استبر متن به وجود می

 

هایادداشت 

این دو حوزه در استعارۀ مفهومی تقریباً شبیه  -0

به در تشبیه و استعارۀ بالغی هستند؛ مشبّه و مشبّه

استعارۀ مفهومی در کلِ زبان قائل به چنین ولی 

 . هایی است و بالغت تنها در زبان ادبیحوزه

برای آشنایی با بحث اختصاصی تشبیه و استعاره،  -2

و نیز  023-39: 0351زاده، مقدّم و اشرفعلوی: ک.ر

 .  211-61: 0353شمیسا، 

های که در بحث لیکاف از استعاره بخشیجان -3

شمرده شده است، نقش مهمّی در شناختی  هستی

در علم بیان از این نوع . پردازی شاعران نیز دارد خیال

شود مکنیّه تخییلیّه یاد می ۀپردازی به استعارخیال

-مقدم و اشرفو علوی 034: 0353شمیسا، : ک.ر)

به نظر نگارندگان تفاوت دیدگاه (. 024: 0351زاده، 

ع استعاره، این نو ۀشناسان و بالغیّون دربارزبان

شناسی و بالغت است؛ مربوط به هدف دو علم زبان

زیرا در حالی که بالغیّون باور دارند در این نوع 

انگیزی نهفته است، استعاره نوعی زیبایی و خیال

شناسان معاصر بر کارکردِ شناختی این استعاره در زبان

 .   زبان گفتاری تأکید دارند

ن ویژگیِ شفیعی کدکنی با توجّه به همی -4

تشخیص در »: گویدها در دیوان رودکی میتشخیص

شعر او به صورت تفصیلی است و به صورت استعاره 

صور خیال در شعر )« شود در شعر او دیده نمی

 (.405ص : فارسی

رودکی در دو بیت از اشعارش با چنبر و رسن  -9

این دو بیت عبارتند . دست به تصویرسازی زده است

این رسن را اگر چه /گذار خواهد بودهم به چنبر »: از

با رسنِ عفو »: ، و(23: 0335رودکی، )« هست دراز

حلقه تنگ است هر چه دشت و /آن مبارک خسرو

در فرهنگ علّامه دهخدا (. 33: 0335رودکی، )« بیابان

بیت نخست به همراه چند بیت از شاعران دیگر، که 

آمده تصویری مشابهِ همین بیت دارند، به عنوان امثال 

به نظر (. نامۀ دهخدا، ذیل رسنلغت: ک.ر)است 

نگارندگان تصویری که در این جا مورد نظر رودکی 

این تصویر . است؛ مربوط به حوزۀ کشاورزی است

ای چوبی است که بر سر مربوط است به حلقه

ای از شده است تا بتوانند با آن پشتهریسمان بسته می

این کار به . کِشند را بر پشت... خار یا ساقۀ گندم و

این صورت بوده که بار را بر روی ریسمانِ پهن شده 

اند، سپس سرِ ریسمان را کشیده و از دادهقرار می

اند تا کشیدهو تا حد توان می کردهدرون چنبر رد 

ریسمان بر  دور بار محکم شود و بار قابل حمل 

های سنتّی هنوز این روش در کشاورزی. شود

های گندم از های حمل ساقهاز روشخراسان، یکی 

با این حال هر تعبیر دیگری . مزرعه تا خرمن است

 ۀها را از بحث استعاراین دو بیت، آن ۀدربار

ساختاری کنار نخواهد گذاشت؛ زیرا هر دو بیت را 



 133/ (رودکی شعر: موردی مطالعه)بالغی های صورت و استعاری مند نظام الگوهای واکاوی 

 .های سفر و مسیر قرار خواهد داددر خانوادۀ استعاره

 بهرام که در باور قدیمیان به جنگجوی فلک -6

 ۀشهرت دارد و در شعر فارسی به عنوان یک ماد

بسیاری از شاعران شده  پردازیخام، محور خیال

شناسی مورد نظر است، در بحث ما تنها از نظر زبان

شناسی شناختی فرض بر این است است؛ زیرا در زبان

بینی استعاری رودکی به صورت ناخودآگاه که جهان

برای . آفریده استآتش  ۀای را در حوزچنین استعاره

بهرام و تصویرهای ساخته شده با  ۀآگاهی بیشتر دربار

 (.0/054: 0331شمیسا، ) فرهنگ اشارات: ک.آن، ر

های شفیعی کدکنی در صور خیال رودکی، نشانه -1

و ایرانی قدیم را بیش از عناصر ÷ فرهنگ زردشتی

اسالمی و عربی دانسته است و همین ویژگی را یکی 

اخت اشعار اصیل وی دانسته است های شناز راه

 (.409: 0311شفیعی کدکنی، : ک.ر)

ترین شمیسا نیز استعارۀ سفر را یکی از بزرگ -3

: 0353: شمیسا)ساز دانسته است های استعاره مقوله

203 .) 
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