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 شعرشناسی شناختی و استعارات بدنی:

 سعدی بوستانالگوهای فرهنگی تفکر و زبان در 
 

 7سلیمان قادری

 چکیده

گیری و شعرشناسی شناختی بهره یشناس زباندر قلمروی 

شدن تجارب بشری همواره از ابزار استعاره در کالبدی

 های بدندر این رابطه، انداماست.  مورد توجه بوده

 ساختارپردازیمبدأ در  ۀحوزیک عنوان به همواره

اند هشدمی لحاظ هازبانلب غدر ا مفاهیم متنوعاستعاری 

اند. بردهی هر زبان بهره و در این امر از الگوهای فرهنگ

رو، پژوهش تحلیلی و توصیفی حاضر به جهت از این

تعامل میان نظام استعاری زبان، بدن و فرهنگ در  ۀمطالع

ای از استعارات مبتنی بر زبان فارسی به بررسی پاره

ی بدنی دل، جگر و چشم پرداخته است. ها اندامواژگان 

ری معرف فرهنگ سعدی که اث بوستانهای تحقیق از داده

و مشحون از استعارات بدنی است استخراج شده، در 

شناسی شناختی تحلیل گردیدند. چارچوب نظریات زبان

دهد که الگوهای فرهنگی برآمده ها نشان میتحلیل داده

مربوط به عرفان و تصوف، طب سنتی ی فکری ها نظاماز 

 هااستعاری این اندام پردازیو عقاید فرهنگی در مفهوم

 اند. در زبان فارسی نقش شایان توجهی داشته

 

: شعرشناسی شناختی، استعارات بدنی، الگوهای کلیدواژه

 .بوستانفرهنگی، 
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Abstract 

In the field of cognitive linguistics and 

cognitive poetics, researchers have 

emphasized metaphor’s important role in 

conceptualizing world experiences. In this 

respect, body parts have always been 

considered as a source domain in structuring 

various concepts in most languages and 

they’ve been exploiting the cultural models of 

each language in this deed. So, in order to 

investigate the interaction between metaphor, 

body, and culture in Persian, the present study 

tries to analyze some body-part metaphors 

including del (heart-stomach), jegar (liver) 

and chechm (eye). The data was collected 

from Sa'di’s Bustan which is the 

demonstrative of Persian culture and has a 

great deal of body-parts metaphors. The 

analysis of the metaphorical expressions was 

carried out within a theoretical framework 

based on insights from cognitive linguistics 

and poetics. The data analyzed shows that 

Iranian cultural models, derived from Iranian 

traditional medicine and Persian spiritual 

belief systems such as the Sufi worldview and 

Islamic religion are some factors that affect 

the structure of cross-domain conceptual 

mappings. 

 

Keywords: cognitive poetics, cultural models, 

body-part metaphors, Bustan. 
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 لهئمقدمه و بیان مس

شناختی به ماهیت شناسان زبانبا ظهور علوم شناختی، 

فرایندهای زبانی چون استعاره و نقش آنها در درک بشر 

: 7554ند. لیکاف )برداز جهان و تجربیات پیرامون آن پی

معاصر  ۀنظری»عنوان با خود  ۀ( در مقال202 -204

 زبان که استعاره را های سنتی نظریه نقد پس از ،«استعاره

کردند، می اندیشه تلقی ارتباط باو بی زبانی موضوعی

ادعا نمود که محل اصلی استعاره در ذهن است. به 

متشکل از یک  7مفهومی ۀتعریف وی یک استعار

گرفته صورت 2یها نگاشتوبیش ثابت از کم ۀمجموع

توان به شکل را می است و آن 4های مفهومیبین حوزه

 ها نگاشتنشان داد. این  ،«مبدأ است ۀمقصد، حوز ۀحوز»

 یمبدأ و اجزا ۀحوز یبه شکلی هستند که بین اجزا

کرده، باعث درک مشخصات  مقصد رابطه ایجاد ۀحوز

 ۀمشخصات حوزمفهومی مقصد در چارچوب  ۀحوز

گردند. لیکاف مبدأ می ۀمفهومی آشناتر، یعنی حوز

( بر این باور است که وقتی ما از تجارب 209)همان: 

مفاهیم انتزاعی  ۀعینی ملموس فاصله بگیریم و دربار

گیری از استعاره و کنیم، بهره چون احساسات صحبت

یکی از  درک استعاری امری بدیهی و حتمی است.

دازی ری که در این درک و ساختارپیهای مبدأحوزه

های بدن است که اندام ۀمفاهیم استعاری نقش دارد، حوز

شود. می دل بردنخالق عبارات استعاری متنوعی چون 

ساخت این عبارات استعاری در هر فرهنگ، ویژه آن 

آنها مبیّن الگوهای فرهنگی آن جامعه  ۀلذا مطالع بوده و

 باشد.می

شناختی این است که هیچ  یشناس زبانفرض اصلی 

نگاشت مستقیمی بین کلمات و جهان وجود ندارد یعنی 

تواند به طرق مختلفی بسته به ابعاد هر موقعیتی می

                                                      
1. conceptual metaphor 

2. mappings 

3. conceptual domains 

، الگوهای 9سازی، برجسته3تجربی متفاوتی چون منظر

های مفهومی استنباط شود. این اصل و استعاره 6فرهنگی

حوزه وارد شناسان ادبی که به این برای بسیاری از سبک

به ایجاد  و خاصی برخوردار بوده ۀاند از جاذبشده

. رویکردی جدید به نام شعرشناسی شناختی انجامید

این  (6: 2002ول )استاک ۀبه گفت (747: 2009)وبر، 

جای اینکه یک چارچوب تحلیلی باشد، رویکرد اصوالً به

آید. حساب می ادبیات به ۀنوعی روشِ تفکر دربار

 یادبمتون  ۀدر مطالعی مقبول روشی ناختش شناسیشعر

 یشناسساختارها و روش ،هانگرشکه از است 

 (26: 2001، )ایوانز .کندیاستفاده م یشناخت یشناس زبان

-استعاره بدون شک یکی از حیطه ۀدر این رابطه، مطالع

هایی است که در آن شعرشناسی شناختی از سازوکارهای 

1بردی شناختی بهره میشناس زبان
به اعتقاد لیکاف و ترنر  .

 گسترش واقع ادبی، در ۀاستعار ۀ( مطالع61: 7585)

اند که کرده باشد. آنها اظهارروزمره می ۀاستعار ۀمطالع

شاعر در خلق استعارات شعری خود از همان استعارات 

برد با این تفاوت که آنها را مفهومی افراد عادی بهره می

ای یا آنها را به شیوهسازد دهد، پیچیده میگسترش می

 کند. معمول با یکدیگر ترکیب می ۀمتفاوت از شیو

در شعرشناسی شناختی اهمیت زیادی به بافت 

 .شودشده داده میکالبدی ۀاجتماعی و فردی و تجرب

خود  ۀ( در مقال2005) ( کوچش3-9: 2002 ،)استاکول

بر این نکته تأکید  ،«استعاره و خالقیت شعری» عنوان با

فشار »که شاعر در خلق کالم خود تحت تأثیر  دارد

گیرد. این اصطالح بیانگر فشاری است می قرار «8انسجام

                                                      
4. perspective 

5. foregrounding 

6. cultural models 

در راستای آشنایی با کاربرد استعاره در ادبیات مراجعه کنید به . 1

لیکاف و  ؛2003؛ استین و گیبس، 2005استین،  ؛2002فریمن، آثار: 

 .7585ترنر، 

8. pressure of coherence 
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استعاری تحت تأثیر آن  7پردازیکه شاعر هنگام مفهوم

شود. این فشار برآمده از تجارب بدنی و بافتی میواقع 

 2تأثیر بافت بنابراین، گیرد.است که انسان در آن قرار می

خالقانه از استعاره در شعر گیری ر در بهرهعاملی مؤث

ی فرهنگی، ها بافتاست. در این مقاله کوچش انواع 

 ۀشمارد که در استفادبرمی زبانی، زمانی و مکانی را

شود، دخالت دارند. ای که از استعاره در شعر میخالقانه

شوند به اعتقاد وی استعاراتی که توسط فرهنگ القا می

 ۀزمیننو بوده که برگرفته از پسعموماً استعاراتی 

 اجتماعی، فردی و فرهنگی هستند. 

 کنند از( ادعا می736: 7580لیکاف و جانسون )

گیرند؛ درون محیط مادی شکل می ها فرهنگکه  آنجایی

ی مختلف به محیطی که در ها فرهنگی مفهومی ها نظام

اند. بر طبق نظر کوین و هلند شوند وابستهآن خلق می

ها یا الگوهای فرهنگی، الگوهای ( این نظام3: 7581)

و مفروضی هستند که تا حد زیادی در بین اعضای  مسلم

یک جامعه مشترکند و نقش بزرگی در درک آنها از جهان 

و طرز رفتارشان در آن دارند. بر این اساس، نظام ادراکی 

استعاری یک جامعه که یک نظام مفهومی است، برخاسته 

 باشد که در محیط آن جامعه خلقنگی میاز الگوهای فره

شده و بر درک، رفتار و تجلی گفتار افراد آن جامعه 

حاضر تالش  ۀزبانی تأثیرگذار است. در این راستا مطالع

ای از الگوهای فرهنگی که در خلق دارد تا به بررسی پاره

 بوده مؤثرنظام مفهومی استعاری در ادبیات زبان فارسی 

ر جهت آن از اثری آشنا و مشحون از است، بپردازد و د

 گیرد.سعدی بهره می بوستاناستعارات بدنی یعنی 

 

 پژوهش ۀپیشین

گرا با بررسی شناخت شناسان زبانبرخی مطالعات 

 «دل»مبتنی بر واژگان اندامی بدن مثل  4عبارات استعاری

به شناخت تعامل بین نظام استعاری زبان با  «چشم»یا 

                                                      
1. conceptualization 

2. context 

3. metaphorical expressions 

، 2003؛ معالج، 7457)قادری،  .اندبدن و فرهنگ پرداخته

، 2000؛ کوچش، 7585؛ لیکاف و ترنر، 2077، 2008

، 2008؛ شریفیان، 2008، 2003؛ یو، 7555؛ گیبس، 7555

ای مبدأ عنوان حوزهدر این تعامل، جسم انسان به (2077

و ساختارپردازی جوانب مختلفی از  3شدندر کالبدی

شود وارد عمل می مفاهیم و تجربیات داخل و خارج بدن

 پذیرد. و در این رابطه از الگوهای فرهنگی تأثیر می

( به یک تفکر سنتی 7559گیرارتز و گروندالارز )

اند که براساس آن احساساتی در قرون وسطی اشاره کرده

چون خشم و برخی فرایندهای بدنی و حتی 

باشند. های بشری، متأثر از اخالط چهارگانه می یتشخص

ه جزئی از بافت فرهنگی متأثر از طب است که این دیدگا

از قرون وسطی به برخی مردم اروپا به ارث رسیده و به 

ن بر ساخت استعارات زبان آنها اادعای این محقق

 ده است. بو تأثیرگذار

 ۀفرهنگی در زمین( به یک تحقیقِ بین2003ِیو )

پرداخته است و  چشمی بررسی عبارات حاوی واژه

ها را عبارات استعاری و مجازی در زبان اشتراکات ۀریش

نه تنها در طرز تصور و خیال انسان بلکه در تجربیات 

کند که داند. وی ادعا میبدنی و فرهنگی مشترک می

عنوان کشتزاری عظیم تجارب بدنی مشترک، به ۀگستر

 ۀکه سازند 9برای رویاندن استعارات و مجازهای مفهومی

هرحال در هر کند. بهنقش میعبارات زبانی هستند، ایفای 

زبان قسمتی از این گستره با توجه به ترجیحات فرهنگی 

شود. به بیانی دیگر، اگرچه افراد بشر دارای فعال می

یی مشابه با عملکردهایی مشابه هستند، هر فرهنگ ها بدن

ی خاصی از بدن ها اندامی متفاوتی را به ها ارزشخاص 

ده و از آنها تفاسیر و جوانب خاصی از تجارب بدنی دا

  دهد.ی دیگر ارائه میها فرهنگمتفاوتی را نسبت به 

( نیز با بررسی عبارات زبان عربی 2008معالج )

-در مفهوم «قلب»تونسی، به نقش شایان توجه اندام 

عملکردهای »، «ی فرهنگیها ارزش»، «احساسات»پردازی 

                                                      
4. embodiment 

5. conceptual metonymy 
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های طبیعی و پدیده»و  «های شخصیتی یژگیو»، «ذهنی

( همچنین با بررسی 2077اشاره دارد. معالج ) «یماد

در عبارات زبان عربی تونسی  «چشم»پردازی اندام مفهوم

پردازی ادعا کرده که پس از قلب، این اندام در مفهوم

کند. مطالعات او های معنایی مذکور ایفای نقش میحوزه

های گواهی بر برجستگی نقش استعاره و طرحواره

متأثر از  ۀشدپردازی تجارب کالبدیدر مفهوم 7تصویری

 فرهنگ است.

در پنج  دل( با بررسی استعارات 2008گوتیرزپرز )

زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی 

استعاره از یک سو زبان،  ۀکرده است که در مطالع اظهار

ی از سوذهن و بدن به جهت ساخت وجودی انسان و 

، به جهت نقش خارجی و الگوهای فرهنگی ،دیگر

 گیرند.  تأثیرگذار خود بر انسان باید مورد بررسی قرار

مطالعات مشابهی نیز در زمینه ساختارپردازی 

تجارب بدنی پیرامون زبان  ۀاستعاری مفاهیم به واسط

( به بررسی 7482ی )یگرفته است. رضا فارسی انجام

، «آیینه»به عنوان مفاهیمی چون  «دل»ساختارپردازی 

 است.  کرده اشاره «شیء ارزشمند»و  «پرنده»

( نیز با بررسی برخی از 2006رنجبرمحمدی )

استعارات برگرفته شده از واژگان بدنیِ مبیّن احساس در 

کند که زبان فارسی ی انگلیسی و فارسی ادعا میها زبان

 گرفته است.به میزان بیشتری از این استعارات بهره

( با بررسی 2008) در همین راستا، شریفیان 

 ۀپای زبان فارسی بر ۀشماری معدود از اصطالحات روزمر

عنوان معادل له پرداخته که این اندام بهئبه این مس دل ۀواژ

یا ظرفی برای احساسات، جرأت، خاطرات و افکار 

است. وی به این نتیجه رسیده که اندام دل  شده تصور

زبانی، بنیانی مفهومی است که تجارب  ۀکنندفراهم

 تصویر اجتماعی، احساسی و شناختی را به -فرهنگی

کشد و در این ساختارپردازی مفهومی از تفکرات می

                                                      
1. image schemas 

دیگری،  ۀگیرد. در مطالعصوفیه و طب سنتی بهره می

پردازی چشم را در شماری از ( مفهوم2077شریفیان )

 در زبان فارسی بررسی چشم ۀاصطالحات حاوی واژ

رد که این اندام نقشی مهم در است و عقیده دا کرده

های  یژگیوو  «حسادت»، «عشق»ساختارپردازی مفاهیم 

 شخصیتی دارد. 

طور جامع و منحصر یک بهتحقیقات مذکور هیچ

تأثیر الگوهای فرهنگی را در آفرینش استعارات بدنی 

-داشته ای مختصرنکرده و تنها به آن مطلب اشاره بررسی

و فرهنگ زبان فارسی خود  اند. این کمبود در حوزه ادب

دهد و تا آنجا که نگارنده مطلع است را بیشتر نشان می

است.  در این حوزه هیچ تالش جامعی صورت نپذیرفته

همین سبب، پژوهش حاضر قصد دارد در جهت به

آشنایی با نظام استعاری، فکری و فرهنگی در ادبیات 

های ای از استعارهزبان فارسی به تحلیل شناختی پاره

 بوستاندر  چشم ودل، جگر ی ها اندامبرگرفته از واژگان 

حاضر با فرض  ۀسعدی بپردازد. در واقع، تالش مقال

وجود رابطه بین استعاره، فرهنگ و بدن بر بررسی 

-گیری استعارهچگونگی تأثیر الگوهای فرهنگی بر شکل

 های بدنی استوار است. 
 

 استعاریابزارهای شناختی دخیل در آفرینش عبارات 

ای مفهومی، متشکل از از آمیزه عبارات استعاری پیچیده

، دانش عمومی و الگوهای 2های مفهومی اولیهاستعاره

 (96: 7555. )لیکاف و جانسون، اندفرهنگی تشکیل شده

پردازی عبارات توان مفهومبا یک بررسی اجمالی می

-را نشأت چشمی بدن چون ها انداممبتنی بر واژگان 

 ز ابزارهای شناختی نظیر ابزارهای ذیل دانست:گرفته ا

های تصویری، های تصویری: طرحوارهطرحواره .7

انسان با محیط  ۀیک بازنمایی مفهومی از تعامالت روزمر

. )ایوانز، پیرامون خود و مشاهدات او از این محیط است

                                                      
2. primary metaphors 
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شده از جهان این تعامالت درک کالبدی ۀنتیج (706: 2001

 معنی که انسان مفاهیم انتزاعی را نیز بر پیرامون است، به این

کند. مثالً انسان از شده و عینی درک میمفاهیم کالبدی ۀپای

 ۀدار طرحوارهای حجمگرفتن در محیط طریق تجربه قرار

کند. گسترش ذهنی این طرحواره، می را ایجاد «7ظرف»

ی بدن خود را نیز ها اندامشود که انسان، بدن یا سبب می

 ۀاولی ۀگیری استعاربپندارد. این امر سبب شکل نوعی ظرف

 ۀشود که در ادامه پایمی «ی بدن ظرف هستندها اندام»

 غم در دل افتادنتر چون ساخت عباراتی استعاری پیچیده

های تصویری مهم در امر گردد. از میان دیگر طرحوارهمی

، «شیء»های توان به طرحوارهکردن مفاهیم، میکالبدی

به کاربرد ( 7581جانسون )کرد.  اشاره «حرکت» و «قدرت»

کردن تجارب بشر به های تصویری در کالبدیطرحواره

 تفصیل اشاره کرده است.

های اولیه )پایه( نیز های اولیه: استعارهاستعاره .2

-الگوهای فرهنگی، استعاره در کنار مجازهای مفهومی و

ی ها گاشتنهای اولیه از سازند. استعارههای پیچیده را می

( و چون 730-745: 2070گیرند )کوچش، اولیه شکل می

 ۀاند، توان بالقومستقیماً از تجارب کالبدی شده مایه گرفته

 ( مثال238ً: 2008)یو،  .بیشتری برای جهانی شدن دارند

که از نگاشت  «ی بدن ظرف هستندها اندام» ۀاستعاره اولی

یا استعاره  گیرد،صورت می «ظرف» ۀاندام بدن با طرحوار

از نگاشت احساسات با  «احساسات شیء هستند» ۀاولی

بسیاری از  ۀشود که با هم پایایجاد می «شیء» ۀطرحوار

های گوناگون چون عربی، عبارات استعاری پیچیده در زبان

از  غم در دل افتادن اند که عبارتانگلیسی و فارسی شده

 این شمار است. 

شناختی مجاز مفهومی: مجاز یک فرایند  .4

( به یک 2است که در آن از یک ماهیت مفهومی )وسیله

در همان   (4ماهیت مفهومی مجاور یا مربوط دیگر )هدف

و  )کوچش .شودشناختی دسترسی ذهنی پیدا می ۀحوز

                                                      
1. CONTAINER 

2. Vehicle 

3. Target 

گیری ن شکلابرخی محقق ۀبه عقید (45: 7558رادن، 

. پذیرد یک مجاز صورت ۀپای یک استعاره ممکن است بر

عبارت استعاری ناکاردیده  مثالً (2000، 7551)بارسلونا، 

دیدن، فهمیدن » ۀاساس استعاره اولیبر«( تجربهبی»)یعنی 

 «تأثیرجای هسبب ب»بنا دارد که خود بنابر مجاز  «است

  ساخته شده است.

( در 794: 7555الگوهای فرهنگی: گیبس ) .3

های فرهنگی تعریف الگوهای فرهنگی آنها را طرحواره

داند که عملکردشان افراد یک جامعه می مشترک در بین

دهی به طرز عملکرد فرد در تفسیر تجارب جهانی و خط

های وسیعی از رخدادها، رسوم و اشیاء ملموس یا حوزه

توان گفت که، براساس این باشد. پس میمسائل ذهنی می

مقابل  در الگوهای جمعی مشترک، افراد یک جامعه

بیان و عمل یکسانی خاص از درک،  ۀمفاهیم یک حوز

الگوهای  ۀگیری از حوزبهره شوند. مثالًبرخوردار می

فرهنگی مذهبی سبب شده است که چیزهای پاک در 

 تشبیه شوند.« دل مؤمن»زبان فارسی از نظر استعاری به 

 

 روش پژوهش 

در این مطالعه، به بررسی تأثیر برخی از الگوهای فرهنگی 

ارسی در کل و در زبان زبان ف بر خلق استعارات بدنی در

برگزیدن زبان  است. شده سعدی باالخص پرداخته

سبب جاودانگی و نفوذ شعر و به بوستانسعدی و کتاب 

زبان این شاعر در فرهنگ و زبان مردم ایران، قابل فهم 

بودن این اثر برای اغلب اقشار جامعه و نیز سرشار بودن 

فکر و زبان آن از استعاراتی بدنی است که در فرهنگ و ت

های این اثر به عنوان دادهبنابراین، اند. ما ریشه دوانده

معرفی جامع از نظام استعاری برخاسته از فرهنگ فارسی، 

ی و شناس زبانجهت بررسی در چارچوب رویکردهای 

ها تحت نماید. این دادهشعرشناسی شناختی مطلوب می

ه توصیفی و تحلیلی حاضر و با ارجاع به دیدگا ۀمطالع

ویژه شناسی شناختی بهنظران رویکردهای زبانصاحب

 لیکاف، کوچش، یو و گیبس بررسی شده است.
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در این راستا به اختصار به بررسی مواردی از 

ای از گیری پارهتأثیرگذاری بافت فرهنگی در صورت

 چشم ودل، جگر استعارات بدنی مبتنی بر واژگان 

خشی بر این بپرداخته شده و مواردی که موجب اهمیت

ا ـی یـزاعـتـارب انـدن تجـشدیـدر کالب اـه دامـان

اند، مورد مطالعه ساختارپردازی مفاهیم انتزاعی گردیده

های مذکور در اند. الزم به ذکر است که شمارهگرفته قرار

های آن ابیات در کنار ابیات این مطالعه مطابق با شماره

سین غالمح ۀنسخ تصحیح و توضیحسعدی،  بوستان

  باشد.( می7495یوسفی )

 

 ها  تجزیه و تحلیل داده

بدون شک، یکی از موارد تأثیرگذار در امر آفرینش 

ی استعاری، بافت فرهنگی است که متشکل از ها نگاشت

باشد. در این الگوهای فرهنگی موجود در یک جامعه می

-بخش به مصادیقی از الگوهای فرهنگی مؤثر در شکل

، در چشم ودل، جگر ستعارات بدنی ای از اگیری پاره

بازتاب خلق  سعدی اشاره خواهیم کرد که بوستانابیات 

 باشد.استعاره در فارسی می
  

 دلگیری استعارات الگوهای فرهنگی در شکل. 5

-رسد که از موارد برجسته و تأثیرگذار بر شکلبه نظر می

، الگوهای فرهنگی برآمده بوستانگیری استعارات شعری 

عقیدتی عرفان و تصوف باشد.  -تب و نظام فکریاز مک

است و همچنین به  «شناخت»عرفان در لغت به معنی 

مفهوم تفکر، خودشناسی و خداشناسی و دریافت و ادراک 

 .باشدو اشراق و وصول به حقیقت، معنی و کمال می

عبارت از علمی است نیز لم تصوف ( ع5: 7485)سجادی، 

را که طالب رفتن به سوی  که کیفیت سیر و سلوک انسانی

و چون انسان به دستور این علم ...  بیان کندرا خدا باشد 

 (. 5-72: 7436)محالتی،  .رسدبه مقام عرفان می ندرفتار ک

ه شده ئهای متفاوتی در مورد عرفان سعدی اراداوری

شناس نامدار فرانسوی است. برخی چون هانری ماسه ایران

عرفان و تصوف را به سختی با دانند. وی او را عارف نمی

داند که شاید سعدی سازگار می ۀگرای و سنجیدروح عمل

این عقیده خود متأثر از قضاوت برخاسته از زهد خشک 

برخالف  -مسیحیت در نظر وی باشد؛ چراکه مسیحیت 

- زهد خالص را مغایر با امور زندگی تلقی -عرفان اسالمی

)آقایانی  .است هکرده و بین شهر و صومعه جدایی افکند

ن سعدی را احال، اغلب محقق هر ( به25: 7487چاوشی، 

-عرفان او معتدل»اند اند و حتی گفتهعارفان شمرده ۀدر زمر

کوب، )زرین«. ترین عرفان استریاترین و عملیترین، بی

ایشان زندگی و سخنان سعدی که معرف  (774: 7415

اند؛ اگرچه وردههای وی است را در این میان شاهد آاندیشه

-)زرین .دانندگرایی صوفیه زمان خود میاو را مبری از فرقه

؛ 7484 ؛ خیرآبادی،7487؛ آقایانی چاوشی، 7415کوب، 

این بدان سبب است که اغلب  (7485پور و لویمی، داراب

های خود در تصوف رویصوفیان زمان سعدی با زیاده

کردند و با  رفراستین بدعت نهاده، آن را از مسیر خود منح

مبانی خشک آیین زهد هندی و مسیحی و غیره در آمیخته و 

که صوفیان راستین  را دگرگون ساختند؛ در حالی ماهیت آن

)آقایانی  .پرداختندبه زهد و تقوی بر پایه معرفت اسالمی می

اگرچه سعدی مردی  ،رو( از این43: 7487چاوشی، 

راستین بوده  موصوف به صفات عالیه اهل عرفان و تصوف

کرده و  ( و عوالم و حاالت اهل تصوف را تجربه46 :)همان

 .به قلم آورده است، اما از صوفی خواندن خود ابا دارد

شود که  سعدی در بدین سبب مشاهده می (43: )همان

معارف  عشق و عقل ۀرسالو  همجالس پنجگان ی چونیجا

د و کنرا دنبال میگفتمان تصوف رسمی سیاق صوفیانه و 

در  و گوید خشک و قالبی سخن می ،چونان مشایخ صوفی

 .پردازدمی گلستاندر نقد تصوف رسمی جایی دیگر به 

حال  هر در .(7457)فتوحی،  .(29، حکایت شمارۀ گلستان)

آنچه مسلم است تأثیرپذیری کالم وی از مبانی مکتب 

این بخش به مصادیقی از آن  تصوف و عرفان است که در
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 د.شواشاره می

عارف و صوفی قرن هفتم الدّین رازی  شیخ نجم

، ضمن اشاره به اهمیت مرصادالعباددر هجری قمری 

دل بر  ۀدر توصیف سلوک عارف و تصفی «دل»مقام 

قانون طریقت و معرفت آن، به تفصیل درک اطوار قلبیه 

ها و مظاهر دل اطالق پردازد. این اطوار که به جلوهمی

د که در هر یک عجایب و باشهفت طور می ،گرددمی

معانی بسیار نهفته است. طور اول، صدر، معدن گوهر 

است که اگر از نور اسالم محروم ماند، معدن ظلم و کفر 

شود. طور دوم، قلب، و تاریکی و وساوس شیطان می

باشد. طور سوم، معدن ایمان است که محل نور عقل می

باشد. طور شغاف، معدن محبت و شفقت بر خلق می

-شمار میچهارم، فواد، معدن مشاهده و محل رؤیت به

القلب، تنها معدن محبت باری تعالی رود. طور پنجم، حبه

و نه جز آن است. طور ششم، سویدا، معدن مکاشفات 

باشد که مالئکه غیبی و اسرار الهی و محل علم اسماء می

القلب نام دارد که معدن از آن محرومند. طور هفتم، مهجه

وار است و در این طور صفات الوهیت در سالک ظهور ان

. دارندشوند و او را از آفات مرض بازمیمتجلّی می

با اندکی تأمل در آثار سعدی  (705-770 ق: 693)رازی، 

توان دریافت که این مفاهیم که در مراحل سیر و  می

گیرند، در ایجاد یک نظام سلوک در دل عارف جای می

دهی استعارات زبانی ی شکلفکری و الگوی فرهنگی برا

در کالم وی تأثیری ژرف دارند. در این رابطه به ابیات 

 زیر توجه کنید.

 دالن دل به پوستندادند صاحب. 7

 (7691) وگر ابلهی  داد  بی مغز  کوست            

 سر  هوشمندش چنان  خیره کرد. 2

 (4681) سودا  دل روشنش  تیره کردکه      

 گز  ره ناصواباست هرنرفته . 4

 (168)       و دعوتی  مستجاب  لی  روشند           

 درون، مرد  صافی آن تیره دلاز  . 3

 (2753) قفا خورد و سر برنکرد از سکون     

 دست ازخیانت بشست و دل ازکفر. 9

 (4519) خدایش بر آورد کامی که جست      

 گوش تو را دیده در سر نهادند و . 6

 (2563) جای هوش دل و گفتار دهان جای    

 ز رحمت  دل   پارسا  موم   شد . 1

 (2417) که  شب دزد بیچاره محروم  شد             

 پوشیده  چشم  دلندسانی که   ک .8

 (7902) همانا کزین توتیا غافلند            

 تو را  تا دهن باشد از حرص باز .5

 (7843) ازگوش دل از غیب رنیاید به               

 و بس مهر یارست ۀدلم  خان. 70

 (2451) نگنجد در کین کساز آن می              

 گشاید دری بر دل از واردات. 77

 (7526) فشاند سر دست بر کاینات             

شود گونه که در ابیات فوق مشاهده میهمان

، 7در مثال  «اشیاء قیمتی»پردازی دل به عنوان، مفهوم

و برای  3 و 4، 2ی ها مثالدر  «ایمان»و  «نور»ای ظرفی بر

و برای  6در مثال  «عقل»، ظرفی برای 9در مثال  «کفر»

درک و »، وسیله 1در مثال  «محبت و ترحم بر مردم»

در مثال  «منزل محبت رب»، 5و  8ی ها مثالدر  «مشاهده

در  «مکاشفات اسرار الهی و صفات خدایی»و مکان  70

ا مفاهیمی است که در اطوار قلبیه ذکر مطابق ب ،77مثال 

دهد که عرفان سعدی می له از طرفی نشانئشد. این مس

گردد گیرد بلکه در درون دل شکوفا میاز ظواهر مایه نمی

-( و از طرف دیگر، نشان44: 7487)آقایانی چاوشی، 

تأثیر الگوهای فرهنگی برآمده از سلوک عرفانی بر  ۀدهند

 کالم سعدی است.  در  دلساخت استعارات 

بینی ایرانی که ریشه در جهان ۀادبیات صوفیان

از اوایل قرن ششم به بعد بیشتر به صورت  ،اسالمی دارد

مکاتب بزرگ  .قـ.است. در قرن هفتم ه کرده نظم تجلی

 ،تصوف ایرانی که از قبل بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر

ود با خود دیده ب وحدالدین کرمانی و هجویری را بها

الدین عمر ظهور بزرگانی چون مولوی و شهاب

سهروردی رونقی تازه گرفت. مکتب مولوی سراسر شور 

الدین عمر سهروردی و وجد و سماع و مکتب شهاب
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مجاهدت و مداومت بر  ،عبادت ،ریاضت ،سراسر زهد

( سعدی پیرو 8: 7467)عبدالصمدی،  .اذکار بود

 ،(7481دی، ؛ خدادا44: 7487سهروردی بوده )همان، 

شود تا یکسره خود را تسلیم البته نه سهروردی می

شود تا صوفیه رؤیاهای صوفیانه کند و نه ابن جوزی می

دیو و شیطان ببیند. راه او راه  ۀرا به کلی فریب خورد

ی است که انسان را از اسارت در قید افراط و امیانه

 ( تأثیر مکتب51: 7415کوب، )زرین .داردتفریط بازمی

که بیانگر  بوستانی ها بابی گذار نامفکری تصوف بر 

کامالً  موضوعات اصلی اشعار و استعارات او هستند

( نیز به این 701: 7485پور و لویمی )نمایان است. داراب

 ۀدانیم منظومگونه که میاند. همانله اشاره داشتهئمس

 در تحقیق و وعظ و تربیت و اخالق در بوستانمثنوی 

 ؛عشق. 4 ؛احسان. 2 ؛عدل. 7 :است ائیده شدهباب سر 70

و توبه . 5 ؛شکر. 8 ؛تربیت. 1 ؛ذکر. 6 ؛رضا. 9 ؛تواضع .3

فکری کتاب. موضوع دیگری که هم ختم و مناجات .70

نمایاند، این است وستان با تفکرات صوفیه را میب ۀنگارند

و کتب معروف  بوستانهای کتاب که اغلب عناوین باب

جویری، رسالۀ قشیریه، المحجوب هشفکصوفیه مانند 
 و امثال آن یکسان است. الهدایه الدین، مصباحاحیاء علوم

خلق آثار بزرگانی چون  تأثیر مکتب صوفیه بر

پی آن اثر  سعدی، حافظ، مولوی و شاعران دیگر و در

. )احمدی و این ادبیات بر گفتار جامعه مشهود است

ند که مواردی از کشریفیان ادعا می (30: 7558احمدی، 

مرکز منطق، هوش و »به عنوان  «دل»پردازی قبیل مفهوم

در زبان فارسی متأثر از مکتب و  «خدا ۀخان»و  «دانش

-کند اغلب مفهومعقاید تصوف است. وی ادعا می

مرکز احساسات و تمایالت »عنوان به «دل»پردازهای 

 دلیل به «نوعی نفسانیات(منفی چون میل و آرزو )یعنی به

تأثیرپذیری نظام فکری مردم از بعضی مکاتب صوفیه رخ 

های منفی گونه تمایالت را جزء ویژگیداده است که این

مردم این تمایالت را به دل  بنابراین، .دانندانسانی می

کنند. ابیات جای خود، آن را سرزنش میه نسبت داده و ب

ن، شریفیا) توان از آن نمونه دانست.را می بوستانزیر از 

2008 :267 – 295) 

 وگر زن  کند گوید از دست دل. 72

 (4217) به گردن در افتاد چون خر به گل        

 مرو از پی هر چه دل خواهدت .74

 (2193) که تمکین  تن  نور جان کاهدت        

گونه توان اینشده در این بخش میاز مطالب بیان

رفان و حد زیادی از ع کرد که کالم سعدی تا برداشت

: 2070است. طبق ادعای کوچش ) پذیرفته تصوف تأثیر

ق یک فرد یا یک جامعه یکی از ئ( اعتقادات و عال226

عوامل مهم در امر تنوع فرهنگی است که در کالم آن فرد 

گونه که او ادعا دهد. همانیا جامعه خود را نشان می

کرده برخی مواقع این عامل سبب خلق و استعمال 

ق ئشود که برای افرادی که با آن عالمیاستعاراتی 

نماید. در شعر سعدی نیز غریب ناآشنایند، غریب می

چشم و و  صاحبدلبودن برخی استعارات صوفیانه چون 
 برای افراد عامی شاهد این مدعاست. گوش دل

کند که در تفکر طب سنّتی شریفیان اظهار می 

ی ها اندام ۀکنندی اصلی تنظیمها اندامایرانی دل و جگر از 

رفته و قلب مرکز روان )روح( است. او  شماردیگر به

کند که به احتمال زیاد نقش دل در چنین اظهار می

-بوده که ابندلیل به این  «صبر»یا  «درک»پردازی مفهوم

 است. دانسته سینا این دو مفهوم را مرتبط با قلب می

 .ایندگواهی بر این مدع بوستانابیات زیر از  (295)همان: 

و در بیت دوم  «مرکز روح»که در بیت اول دل طوریبه

 است. «صبر»پرداز مکانی برای مفهوم

 هست و نیروی  تن فراغ دلت. 73

 (4640) و میدان فراخ است گویی بزنچ           

 وگل زآب خودی عشق همچون را تو. 79

 (7646)  صبر و آرام دلرباید همی           

ن بیشتر الگوهای فرهنگی در بخش بعد به تبیی
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برآمده از طب و تأثیر آن بر آفرینش استعارات خواهیم 

 پرداخت.

 

 جگرگیری استعارات . الگوهای فرهنگی در شکل2

یکی از مبانی الگوهای فرهنگی، عقاید مردمیِ برآمده از 

که این عقاید طوریبه .یک سنّت چون طب سنّتی است

یک  ۀاند، سازنده داشتهکه سالیان زیادی بر تفکر مردم غلب

این الگو بر گزینش  ۀشوند و در ادامالگوی فرهنگی می

ی استعاری و ها نگاشتگیری ی بدن در شکلها اندامنوع 

 گذارد.   سزایی میهپردازی تأثیر بتنوع مفهوم

تی ایرانی تا حدود زیادی متأثر از ۀ طب سنحوز

 ر طبقانون د سینا در کتابسیناست. ابوعلیتالش ابن
طبیعت شبیه  ۀاخالط چهارگانه را با عناصر چهارگان

و سردی و یا تر و  یدانسته و آنها را براساس گرم

 هرسد که در ادامنظر میاست. به کرده خشکی توصیف

 ۀواسطپردازی استعاری مفاهیم بهاین توصیف بر مفهوم

 ی بدن تأثیر گذاشته است.ها اندام

حیوانات و انسان در ماهیت اخالط باید گفت که 

، غذای مصرف شده پس از کنند میاز طبیعت تغذیه 

گردد که با آن مواد هضم و جذب تبدیل به موادی می

، این مواد صفرا .شوندهای گوناگون بدن ساخته میاندام

شوند که همان اخالط نامیده می سودا و دم، بلغم

صفرا گرم و خشک مثل آتش، خون گرم و . اندچهارگانه

ثل هوا، بلغم سرد و تر مثل آب و سودا سرد و تر م

، در دیگر اند. از طرفشدهخشک مثل خاک پنداشته می

های جسمانی و روحی در بیماری ۀهم ۀطب سنتی ریش

خون )دم(،  ۀهم خوردن میزان درست اخالط چهارگان به

نسبت این  ،صفرا، بلغم و سودا بوده است. همچنین

میزان هر یک از این اخالط اخالط با یکدیگر و تغییر در 

خون  ۀهای اخالقی فرد بوده است. مثالً غلب یژگیوبیانگر 

همراه است و  ها رگبا سرخی رخسار و بیرون زدن 

صفرا  ۀهمراه دارد. غلبهایی چون چاالکی را به یژگیو

 سودا اضطراب را به ۀبلغم تنبلی و غلب ۀپرخاشگری، غلب

 همراه دارد. 

ب سنتی هر اندام مزاج دیگر آنکه در ط ۀلئمس

مثالً قلب در حالت طبیعی  .مربوط به خود را داراست

: ق. 304سینا، )ابن .مزاج گرم و اعصاب مزاج سرد دارند

آن باشد که  ۀرسد همین امر نشانمی نظر به (34-74

 دلسردیمفهومی مثبت و  بودن دلگرمعبارت استعاری 

 «شونداعصاب ما وقتی خنک می»مفهومی منفی دارد یا 

 راحت هستند.

در شود، از طرفی صفرا که از جگر ترشح می

ط با احساس جرأت پنداشته شده و به احتمال زیاد ارتبا

جرأت »به مفهوم  جگر داشتندر آفرینش عباراتی چون 

 دخیل بوده است. « ترسو»به مفهوم  جگربازو  «داشتن

اتصال مفهومی جگر با صفرا که خود با آتش 

سبب شده که استعارات مفهومی چون  ،یابدارتباط می

احساسات آتش »و  «جگر ظرفی برای آتش است»

 «غم آتش است» ۀایجاد شوند که در ادامه استعار «هستند

ویژه از آنها مشتق شود. این به «جگر ظرف غم است»و 

جای زبان فارسی سبب خلق عبارات استعارات در جای

یعنی  تابجگریا  جگرآلود :مانند .استعاری شده است

 یعنی جگرتافته، «اندوهبار»یعنی  جگربار، «آلودغم»

یا  «غمگین»به معنی  جگرخونیا  جگرخوار، «عاشق»

به  سوزجگر، «متحمل غم شدن»یعنی  جگر کباب شدن

تحمل »به مفهوم  جگر سوختنو  «ناراحت کننده»مفهوم 

. به برخی از این عبارات استعاری در ابیات «رنج فراوان

 گرید.بن بوستان

 جورت جگر خون کنمبه سالی ز . 76

 (2306) به یک ساعت از دل بدر چون کنم              

  نترسی که پاک اندرونی شبی. 71

 (190) یا ربی؟ سوز جگربرآرد ز                  

 به کنجی فرومانده بنشست مرد. 78

 (7388) و آه از تف سینه کرد گرم گرج              

 و محراب دید و قندیلکرد نگه. 75

 (7138) ای بر کشیدنعره از جگر سوزب            

( نیز به تأثیر یک تفکر 7559گیرارتز و گروندالارز )
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سنتی منشعب از طب جالینوسی در قرون وسطی بر 

ای از استعارات مبین احساسات اشاره شدن پاره ساخته

ای اند. این مطلب نشانگر آن است که اگرچه الگوهداشته

های گیری صورتزبانی بر شکل ۀفرهنگی در هر جامع

رسد که در نوع الگوها نظر میاما به ،زبانی آن تأثیرگذارند

ای اشتراک توان به وجود گونهعملکرد آنها می ۀو طریق

 ها قائل بود.بین انسان

  

 چشمگیری استعارات الگوهای فرهنگی در شکل. 9

گوهای فرهنگی نیز ال چشمگیری استعارات در شکل

مدخلیت دارند که در این قسمت به برخی از آن موارد 

 شود. به بیت زیر توجه کنید:اشاره می

  یکی در میان معده انبار بود. 20

 ( 2164) خوار بودشکم چشمینگاز این ت           

در فرهنگ ایرانی کنایه از  نظر تنگیا  چشم تنگ 

یند، به عبارت چشمی است که همه چیز را کم و اندک ب

فردی که دارای این چشم است، همه چیز را  ،دیگر

شمارد. در این عبارت براساس اهمیت میکوچک و کم

-مفهوم «چشم یک شیء/ ظرف قابل تغییر است» ۀاستعار

 ۀبا تغییر انداز «آزمندی»پردازی ویژگی شخصیتی 

قابل تغییر، صورت  «ظرفِ»مانند یک  چشم به ۀطرحوار

آزمندی و بخل، تنگ » ۀدر استعار ابراین،بنگیرد. می

 «7جای ویژگیه حالت ب»، از طریق مجاز «چشمی است

برای ارجاع به ویژگی  «تنگی چشم»از حالت بدنی یعنی 

ایم. در کاربرد او بهره برده «نظریآز و تنگ»فرد یعنی 

-چشم در مفهوم «ظرف»تصویری  ۀتغییر اندازه طرحوار

طبیعی  ۀرسد که اندازمی نظر پردازی مسائل انتزاعی به

از آنجا  ،نشان استچشم در فرهنگ ایرانی مطلوب و بی

که فراخی چشم چون تنگی چشم دارای مفهومی منفی 

 چشم واست. شواهد این ادعا را در عبارت استعاری 

ه سن آگاه از مسائل جنسی بکه برای افراد کم گوش باز

                                                      
1. Manner for Attitude 

ی اشاره به که برا چشم دریدهرود یا در عبارت کار می

به  توان مشاهده کرد.ادب کاربرد دارد، میدختران بی

 عبارت استعاری بعدی بنگرید. 

  هیچ و چشم و شکم پرنگردد بهد. 27

 (2129) پیچ پیچ ۀتهی بهتر این رود              

همان  نشدن چشم و شکم پرعبارت استعاری 

مفهومی  ۀاست که براساس استعار گرسنه چشمیصورت 

بنا دارد. این  «طلبی، گرسنگی چشم استو زیادهحرص »

ه جزء ب»مجازی  ۀرابط ۀپای توان بر بنای استعاری را می

 قرار «جای فرده اندام بدن )چشم( ب»به شکل  «جای کل

برای اشاره به فرد  «چشم و شکم»که در آن  آنجا داد، از

جای ه حالت ب»بنابر مجاز  ،است. همچنین رفته کاره ب

پرداز یک ویژگی فردی التی از یک اندام مفهومح «ویژگی

، چشم با استفاده از نشدن چشم پراست. در عبارت  شده

پردازی شده ای مفهوممانند فرد گرسنه «ظرف» ۀطرحوار

شود و پیوسته در حال که توسط هیچ چیز پر یا سیر نمی

های دانیم که آدمطلبی است. بنابر تجربه نیز میزیاده

طلب در مشاهده و در پی آن، در کسب حریص و جاه

-گرسنهاین افراد به صورت  پسناپذیرند، مادیات سیری

درک مفهوم منفی اینکه دیگر  ۀشوند. نکتتعبیر می چشم

بد »های صورت استعارهفوق به ۀدر استعار «طلبیزیاده»

باشد که قابل تبیین می «خوب کمتر است»و  «بیشتر است

شده توسط لیکاف و جانسون با تمایالت استعاری ذکر

خوب »و  «بد کمتر است»( که براساس آنها 22: 7580)

توان متأثر خوانش ندارد. این تناقض را می «بیشتر است

مذهبی دانست که مطابق با آن به  -از الگویی فرهنگی

 شده  کسب قناعت و دلبستگی کمتر به مادیات توصیه

 ۀبودن به داشتکه مسلمانان پیوسته به قانع طوریبه ،است

  اند.شدهطلبی ترغیب میخود و دوری از زیاده

  چشم خودش گه دار یا رب بهن. 22

 (784) چشم بدشبپرهیز از آسیب              

در شرح بیت فوق باید خاطرنشان کرد که در فرهنگ 
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مذهبی ما، نظر کردن خداوند به یک نفر به مفهوم توجه او و 

محافظت کردن اوست،  دادن وی و مشمول رحمت قرار

پس در اینجا منظور از چشم یا نظر حق، لطف و عنایت و 

 .«چشم رب، ابزار محافظ است» توجه بوده و

 بگفت ای خداوند ایران و تور. 24

 (381) از روزگار تو دور چشم بده  ک          

  مپندار جان پدر کاین حمار. 23

 (2957) از کشتزار چشم بدکند دفع           

به صورت ابزاری مخرب  چشم بدر عبارات فوق د

پردازی شده است و ارجاع به نگاه یا نظر بد دارد. این مفهوم

چشم بد ابزاری »مفهومی  ۀاستعار ۀپای استعارات خود بر

چشمی است که اثری بد  چشم بدبنا دارند.  «مخرب است

رساند. در فرهنگ عقیدتی و  یا زخم می داشته و آسیب

چشم با یک الگوی فرهنگی همراه است که مذهبی ایران 

ها از یک نوع نگاه با قدرت بنابر آن الگو بعضی چشم

چشم زخم، چشم کردن، مخرب برخوردارند. عباراتی چون 
مصادیقی از این الگو هستند  داشتن چشم شور یاچشم زدن 

شود که با تماس پردازی میای مفهومگونهکه در آن چشم به

-کند. در این باره چنین تصور میب میبا هدف آن را تخری

گونه چشم یا نظر، با افسون یا بدون شود که فردِ دارای این

طور آن و از طرفی با نیت واقعی آسیب رساندن یا به

شود ناخودآگاه، خواستار یک سرنوشت بد برای فردی می

ورزد. در که نسبت به او یا قابلیت خاصی از او حسادت می

ی، مردم در مقابله با اثر چشم زخم از دعا، این الگوی فرهنگ

کنند. بسیاری از دود کردن اسفند و زدن به تخته استفاده می

( به وجود 7558( و شوارتز )2002مطالعات چون آمکا )

ارتباط چشم با حسادت یا اثر سوء در بسیاری از  ۀعقید

اند. البته این عقیده براساس الگوهای کرده اشاره ها فرهنگ

صورت عبارات زبانی گوناگون گی متفاوت، خود را بهفرهن

 چشم قرمزیا  چشم داغدهد. مثالً در زبان چینی نشان می

( شوارتز ضمن بررسی ارتباط بین 2002)یو،  .این اثر را دارد

حسادت با دیدن آنچه که کند چشم و حسادت، ادعا می

-مطلوب است، از چشمان آغاز شده و سپس بر قلب اثر می

دنبال آن تمایل به آنچه دیگری دارد، در آنجا  و به گذارد

توان گفت که همبستگی چشم با شود. پس میپدیدار می

چون  .گیردشکل می «علت و معلول»مجاز ۀ پای حسادت بر

چشم با فرایند دیدن، عامل ایجاد حسادت محسوب شده و 

: 7558)شوارتز، رود. در نتیجه برای اشاره به آن به کار می

اندام حسی چشم یک » ۀمعالج نیز به نقش استعار( 40

در زبان عربی در ساخت استعارات  «شیطانی است ۀوسیل

اشاره کرده و اظهار  چشم زبر وم شور، چشم تند ـچش

 ۀکند که در الگوی فرهنگی چشم در زبان عربی، همیـم

کنند و مردم برای پردازی میاین عبارات، حسادت را مفهوم

ادت، داشته خود را از چشم مردم پنهان دوری از آسیب حس

بخشند. این مطلب کرده یا مقداری از آن را به بینندگان می

دهنده تأثیر الگوهای فرهنگی موجود در یک جامعه بر نشان

افکار، اعمال و استعارات زبانی آن جامعه است که موجب 

 221: 2077)معالج، گردد. تمایز آن از جوامع زبانی دیگر می

-228) 

 

 گیری نتیجهبحث و 

در این تحقیق به بررسی برخی الگوهای فرهنگی پرداخته 

ی بدن در زبان فارسی ها اندامشد که بر آفرینش استعارات 

اند. أثیر داشتهتسعدی  بوستاندر به ویژه در مجموع و 

نتایج نشان داد که الگوی فرهنگی برآمده از نظام عقیدتی 

ر بر کالم وی اثعنوان یک عارف و صوفی سعدی به

سبب تأثیر ادبیات بر زبان روزمره، در کالم گذاشته و به

عنوان  مردم منتقل شده است. در این نظام، مقام قلب به

بخشی یکی از مراحل عالی در سلوک عارف باعث اهمیت

این  ۀبه قلب شده و سبب آفرینش استعارات زیادی بر پای

همچنین  گشته است. جگر وچشم واژه نسبت به واژگان 

، «نور»و ظرف  «اشیاء قیمتی»به عنوان  «دل»پردازی مفهوم

، «ترحم»و  «محبت»، «نور عقل )فکر(»، «ایمان»و  «کفر»

صفات »و  «اسرار الهی»، «منزل رب»، «مشاهده»و  «درک»

دهد، که در اطوار مدروکه قلبیه توسط عارف رخ می «الهی

در  دلاز  گیری استعارات برگرفتهسزایی در شکلهنقش ب

پردازی مفهوم دیگر، طرف است. از کالم سعدی داشته
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مرکز احساسات و تمایالت »، «مرکز هوش»به عنوان  «دل»

، ازجمله موارد متأثر از بوستاندر برخی استعارات  «نفسانی

 مکتب و عقاید تصوف است. 

دهد که الگوی فرهنگی برآمده از ها نشان میداده

پردازی ایرانی در مفهومتفکرات متأثر از طب سنتی 

ی استعاری این اندام در ها نگاشتگیری و شکل «جگر»

است.  داشتهتوجهی قابل نقش  بوستاناستعارات 

مفهومی  ۀ، براساس استعار«سوز جگر»استعاراتی چون 

دارند که این امر شاید  بنا «جگر ظرفی برای آتش است»

جگر  ۀدلیل اعتقاد طب سنتی به اتصال مایع مترشح به

در بخش  ،یعنی صفرا با عنصر آتش باشد. همچنین

به ساختارپردازی مفهوم انتزاعی  چشماستعارات 

ی فارسی، چینی و عربی توسط ها فرهنگدر  «سادتح»

از  ها فرهنگاندام چشم اشاره شد و دیدیم که اگرچه این 

گیرند، اما در فرهنگ  می کار بهره یک اندام برای این

( )یو، چشم داغ یا قرمزنگ )به شکل دما یا ر ۀچینی جنب

)به شکل ی و لمسی یچشا ۀ(، در فرهنگ عربی جنب2002

( و در 2077( )معالج، چشم زبرو  چشم تند، چشم شور

یا  چشم شوری یا ارزشی )در یچشا ۀفرهنگ فارسی جنب

گیرند. می سازی قرار( از این اندام مورد برجستهچشم بد

از الگوهای  ها زبانبرخورداری این  ۀاین امر نشان

 . است« چشم»فرهنگی متفاوت در مورد مفهوم 

کرد که اگرچه بدن یک  توان ادعادر مجموع می

مبدأ جهانی بالقوه برای ساخت استعارات و  ۀحوز

-باشد که به مفاهیم انتزاعی صورت میمجازهایی می

بخشند، اما الگوهای فرهنگی، خالق منظرهای خاصی 

ی خاصی از بدن یا ها انداما هستند که از خالل آنه

جوانب خاصی از تجارب بدنی در درک آن مفاهیم 

یابند. این همان عاملی است که یو انتزاعی برجستگی می

تجارب بدنیِ مشترک  فرهنگی صافینام ه ( ب2008)

انسانی قبل از ظهور و منطبق شدنشان با مفاهیم انتزاعی 

یر بافت برد. از طرف دیگر، بررسی تأثاز آن نام می

چون بافت اجتماعی،  ها بافتفرهنگی و انواع دیگر 

مکانی و زبانی بر انتخاب یک استعاره و ایجاد 

دهد که توانش استعاری ما ی استعاری نشان میها نگاشت

بین  ها نگاشتثابت از  ۀفراتر از بهره بردن از یک دست

مقصد انتزاعی است.  ۀمبدأ عینی و یک حوز ۀیک حوز

استعارات عنوان  بارا  ( آن2005کوچش )این عامل که 
 نظر کند، عاملی است که بهبیان می 7القاشده توسط بافت

مفهومی به آن کمتر توجه ۀ استعار ۀاولی ۀرسد در نظریمی

ی گوناگون بر ها بافتبررسی تأثیر بنابراین، شده بود. 

خلق استعارات در زبان شعر به طور اخص و در زبان 

استعاره  ۀای ضروری در مطالعلهئمس روزمره به طور عام

 باشد.پذیر میاست که با انجام مطالعات بسیار امکان
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