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 -1مقدمه
از زمان تولد زبانشناسی شناختی در دهۀ هفتاد میالدی ،استعاره همواره بهعنوان موضوع کوانونی ایون حووزه
مطرح بوده اس  ،چرا که به شکلی واضح به بیان رابطۀ میوان ههون و زبوان مویپوردازد (افراشوی ،عا وی و
جوالیی.)1334 ،
نظریۀ استعارۀ مفهومی با انتشار کتاب استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم توسط لیکاف 1و جانسون2
( )1320مطرح شد .در این کتاب مفهوم سنتی استعاره بهعنوان مفهومی منلصر به ادبیات که در قالب واژهها
بازنمود دارد زیر سؤال رف و تعریفی متفاوت از استعاره بهعنوان ویژگی نظام مفهومی ههن ارائه گردید.
همچنین کاربرد استعاره چیزی ورای زین کالم و ابزاری برای درک عمیق جهان معرفی شد.
استعارههای مفهومی در الیههای ههن مورد بررسی قرار میگیرند و همگی آنها بروز زبانی نمییابند بلکه
در فرهنگ ،هنر ،آداب و نمادها متجلی میشوند (کووچش .)33 :2010 ،3استعارهها بهعنوان ابزاری جه
ارتباط میان دو اندیشۀ ماتلف در ههن عم میکنند و زبانشناسان به دنبال کشف نلوۀ عملکرد استعارهها
در ههن از طریق بازنمودهای زبانی آن میباشند .آنها الگوهای موجود در ساختار مفهومی واژهها و عبارات
استعاری را بهعنوان شاهدی جه وجود استعارههای مفهومی در ههن میدانند (افراشی ،عا ی و جوالیی،
.)1334
استین )1334( 4استعارههای نهفته در ههن را استعارههای مفهومی و نمود زبانی آنها را استعارههای زبانی
مینامد .به این ترتیب استعارههای زبانی بازنمود استعارههای ههنی هستند (دیگنان .)14 :2005 ،5فرایند
استعارهسازی ،در حقیق نوعی اندیشیدن و نوعی «دیدن» نیز هس ؛ یعنی نوعی بینش اس که براساس آن
ما چیزی را به منزلۀ چیز دیگر میبینیم یا میانگاریم؛ به عبارت دیگر ،فرایند تفکر استعاری عبارت اس از
انگاشتن چیزی به جای چیز دیگر (فتوحی.)322 :1330 ،
بسط رویکرد زبانشناسی شناختی و نگاهی نوین به استعاره را میتوان در آثار کووچش دنبال کرد .از
ویژگیهای آثار این ملقق مطالعه بر روی ارتباط بین زبان ،تفکر و فرهنگ اس که در مقاالت متعدد و
کتابهای خود مشاصاً در دو کتاب استعاره در فرهنگ ( )2005و زبان ،تفکر و فرهنگ ( )2003به آن
پرداخته اس  .او در کتاب استعاره در فرهنگ ( )2005مشاصاً در تالش به سه سؤال مهم زیر اس :
 افکار انتزاعی تا چه میزان و به چه ورت با شناخ ما از جامعه و فرهنگ در ارتباط هستند؟ نقش جسم در جهانی بودن استعاره چیس ؟ -آیا استعارهها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتاند و اگر هستند چگونه؟
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کووچش ( )2003در کتاب زبوان ،تفکور و فرهنوگ بوه بررسوی موضووعاتی ماننود :طبقوهبنودی جهوان،
سرنمونها ،سازمان دهی دانش در ههن و فرهنگ ،نگاش  ،استعاره و مجاز ،جسومیشودگی و طرحووارههوای
تصوری و ...میپردازد.
امروزه مطالعه در حوزۀ احساسات از اهمی زیادی در زبانشناسی شناختی برخوردار اس  .توجه به رابطۀ
احساسات و زبان از این اندیشه سرچشمه میگیرد که ارتباطات بشر همواره از افکار و احساسات او تأثیر
میپذیرد و شناخ و احساسات هم بر تعامالت اجتماعی تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میگیرد .احساسات
مبنای ارتباط اس و ارتباط به دقیقترین شک در قالب زبان تلقق مییابد (افراشی.)1330 ،
 -2پیشینۀ مطالعات
در رساله برایان کینگ )1323( 1که تل عنوان «ساختار مفهومی بیان احساسات در زبان چینی» به نگارش
درآمده اس نلوۀ بیان احساسات در زبان چینی مورد بررسی قرار گرفته و به بیان استعارهها و مجازهایی که
مبیّن عواطف در این زبان هستند ،پرداخته شده اس  .کینگ بر این نکته تأکید میورزد که همواره در چنین
تلقیقاتی میبایس عام فرهنگی را مدنظر قرار داد ،چرا که در غیر این ورت ،تصویری که از آن زبان در
ههن ما نقش میبندد ،تصویری مادوش خواهد بود ،که منجر به بیان اظهاراتی میشود که چندان منطقی به
نظر نمیرسند .بهعنوان مثال ،کینگ به این نکته اشاره میکند که در فرهنگ چینی ،احساسات معموالً با
مفاهیم درد ،رنج و بیخوابی بیان میشوند؛ اما هنگامی که روانشناسان غربی ،بدون در نظر گرفتن فرهنگ
چینی ،به مطالعۀ نلوۀ بیان احساسات در این زبان پرداختند ،به این نتیجۀ نه چندان منطقی رسیدند که:
«بودایی ،دین غم و اندوه اس !» (کینگ.)2 :1323 ،
کووچش ( )2000در استعاره و زبان احساسات به معرفی استعارههای مفهومی احساسات که شادی نیز
یکی از آنهاس  ،می پردازد.
کووچش ( )2002در مقالهای با عنوان «جهانیها و تفاوتها در استفاده از استعاره» به بررسی شباه ها و
تفاوتهای زبانی در شک گیری استعارهها میپردازد .او در ادامه به دغدغۀ دو گروه زبانشناسان شناختی و
دانشمندان علوم اجتماعی در زمینۀ استعاره میپردازد .گروه اول در جستجوی یافتن پاسای برای این سؤال
هستند که« :استعاره چیس و چگونه در ههن عم میکند؟» و گروه دوم در تالش برای پاسخگویی به این
سؤال هستند که« :استعاره در باف های فرهنگی و اجتماعی چه نقشی دارد و چه میکند؟» کووچش در این
مقاله میکوشد که با بیان تفاوتهای بینفرهنگی و درونفرهنگی دانشمندان دو گروه را در یافتن چهارچوبی
برای بررسی استعاره یاری رساند.
کووچش ( )2002در مقالهای تل عنوان «ساختار مفهومی شادی» پیشنهادات خود را در مورد ساختار
مفهومی شادی و نلوۀ بررسی آن در پنج گام بیان مینماید .در گام ناس او چهار مؤلفه را به للاظ
1. King, B.
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شناختی در شک گیری مفاهیم احساسی از جمله شادی دخی میداند :استعارههای مفهومی (Conceptual

 ،)metaphorمجازهای مفهومی ( ،)Conceptual metonymyمفاهیم وابسته ( )Related conceptsو
انگارههای شناختی (.)Cognitive models
چن )2010( 1شادی را یکی از احساسات بنیادین بشر معرفی میکند و ا طالحات استعاری شادی را در
زبانهای چینی و انگلیسی مورد مطالعه قرار میدهد .او شباه های فکری و فیزیولوژیکی را دلی شباه
استعارههای چینی و انگلیسی میداند و تفاوت فرهنگ و زبان را دلی تفاوتهای استعاری عنوان میکند.
پیرزاد و همکاران ( )2012در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسهای استعارههای مفهومیِ احساسات ا لی
در متون ادبی انگلیسی و فارسی» که با هدفِ یافتن جهانیها در مفهومسازی استعاری احساسات ورت
گرفته ،در جستجوی یافتن الگوهای غالب انگلیسی و فارسی بر اساس مدل استعاری کووچش ()2003
هستند .استعارههای مورد بررسی شادمانی ،غم ،خشم ،ترس و عشق هستند و تئوری استعارۀ مفهومی لیکاف
و جانسون ( )1320بهعنوان چهارچوب مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اس  .در ادامه به جهانی بودن مفهوم
سازی و شباه های موجود بین استعارههای مفهومی فارسی و انگلیسی اشاره شده اس که در ورت
ترجمه شدن نیز اثر و مفهوم خود را حفظ میکنند .سسس آماری از الگوهای استعاری مورد بررسی در فارسی
و انگلیسی ارائه میشود که  %51الگوها عموماً مشابه %44 ،تاحدودی مشابه و  %2کامالً متفاوت بودهاند.
فرنژاد و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «بررسی استعارههای شادی :تللی شناختی از انگلیسی
به فارسی» به بررسی استعارههای مربوط به شادی در رمان سووشون سیمین دانشور پرداختهاند .در ادامه به
مقایسۀ این استعارهها با استعارههای انگلیسی مرتبط پرداخته و به دشواریهای موجود در ترجمۀ استعارهها از
زبان مبداء به زبان مقصد (مشاصاً فارسی به انگلیسی) اشاره کردهاند .نویسندگان دشواری ترجمۀ استعاره از
زبانی به زبان دیگر را به این دلی میدانند که استعارهها فرهنگمقید هستند و برای ترجمۀ آنها میبایس
سیستم مفهومی و فرهنگی دو زبان مبداء و مقصد را که لزوماً یکسان نیستند درک کرد؛ زیرا ترجمه و
فرهنگ از هم جداشدنی نیستند.
روحی ( )1324در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی استعارۀ احساسات در زبان فارسی» به
بررسی استعارههای مبیّن هف حس یعنی :عشق ،نفرت ،شادی ،غم ،نگرانی ،ترس و خشم در منتابی از
داستانها و رمانهای فارسی میپردازد .او با بررسی حدود  300استعاره استاراگ شده ،استعارۀ خشم را
پربسامدترین و استعارههای نفرت و نگرانی را کم بسامدترین استعارهها در داستانها و رمانهای مورد بررسی
معرفی میکند و در ادامه به مقایسۀ این استعارهها با استعارههای چینی و انگلیسی میپردازد.
زورورز و همکاران ( )1332در پژوهشی با عنوان «استعارههای مفهومی شادی در زبان فارسی :یک
تللی پیکرهمدار» به بررسی استعارههای مفهومی شادی در پیکرهای نمونه از زبان فارسی میپردازند .در این
پژوهش تالش شده با بهرهگیری از پایگاهدادگان زبان فارسی ،پیکرهای از متون نوشتاری زبان فارسی معا ر
1. Chen, P.
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که شباه بیشتری به زبان روزمرۀ سانوران دارد ،نمونهگیری و سسس استعارههای مفهومی آن مشاش
شده اس  .در ادامه نگاش ها و حوزههای مبداء این استعارهها استاراگ گردیده و نگاش «شادی شیء
اس » بهعنوان پربسامدترین نگاش معرفی شده اس  .با مقایسۀ نگاش های مستارگ از پیکرۀ پژوهش با
نگاش های معرفی شده توسط کووچش ( )1331و لیکاف و جانسون ( )1320در انگلیسی ،هش نگاش
مشترک مشاش و معرفی شدهاند.
ساسانی و ملکیان ( )1332در پژوهشی به بررسی «بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره» در
چهارچوب شناختی میپردازند .باال رفتن و پرواز کردن و وضعی جسمی خوب بهعنوان رایجترین قلمرو مبداء
برای بیان شادی معرفی شدهاند .ضمن اینکه به عوام فرهنگی بهعنوان دلیلی برای انتااب قلمروهای مبداء
متفاوت در زبانها اشاره شده اس .
 -3مبانی نظری
 -1-3استعارۀ مفهومی

رویکرد استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون ( )1320در تقاب با نگاه سنتی به استعاره قرار داش که آن را
بهعنوان آرایهای زبانی و منلصر به ادبیات در نظر میگرف  .در رویکرد جدید ،استعاره از ویژگیهای عملکرد
ههن در نظر گرفته میشود که به منظور درک مفهومی انتزاعی از طریق مفهومی تجربهپذیر ورت میپذیرد
(گرادی.)123 :2004 ،1
به گفته لیکاف و جانسون ( ،)1320سازوکار استعاره تداعی قراردادی بین قلمروهاس و آنچه که آن را نه
رفاً زبانی بلکه مفهومی و شناختی میکند این اس که برای استعاره در سطح قلمروی استعاری انگیزۀ الزم
وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،لیکاف و جانسون ادعا میکنند که نه تنها ما با ا طالحات استعاری لب
میکنیم ،بلکه با این ا طالحات فکر میکنیم .از این نقطهنظر ،عبارتهای زبانی که ماهیتاً استعاری هستند
به سادگی منعکسکنندۀ تداعیهای مفهومی زیرساختی میباشند (روشن و اردبیلی.)120 :1332 ،
در حقیق  ،استعاره رفاً ابزاری زبانی برای بیان اندیشه نیس  ،بلکه راهی برای اندیشیدن دربارۀ
چیزهاس (لیکاف و جانسون.)1320 ،
 -1-1-3نگاشت

نگاش ( ،)Mappingاساسیترین مسألۀ مطرحشده در نظریۀ استعارۀ مفهومی اس  .این ا طالح که از
حوزۀ ریاضیات به عاری گرفته شده اس به انطباقهای استعاری میان مفاهیم مرتبط به هم اشاره دارد
(افراشی ،عا ی و جوالیی .)1334 ،بهعنوان مثال استعارۀ مفهومی «شادی نور اس » را در نظر بگیرید در
این استعاره ما شاهد دو قلمروی مفهومی هستیم .یکی قلمروی ملموس نور که قلمروی مبداء اس و دیگری
1. Grady, J.E.
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قلمرو انتزاعی شادی که قلمرو مقصد اس  .در استعارۀ مفهومی شادی نور اس  ،اطالعات از قلمرو مبداء بر
قلمرو مفهومی مقصد نگاش میشود و ما استعارۀ موجود در جملهای مث «خبر را که شنید ،چشمانش برقی
زد» را درک میکنیم.
فتوحی ( )323 :1330میگوید :فرایندهای استعارهپردازی دو خاستگاه دارد :یکی نوع انگاریدن یا طرز
بینش گوینده و دیگری تجربۀ زیستی وی؛ مثالً فرایند استعاری ماشینانگاری که در استعارههای روزمرۀ
فارسی معا ر بسیار رایج اس  ،متأثر از غلبۀ تکنولوژی بر ههن و زندگی ماس  .وقتی ماشین در مقامی برتر
از انسان ایستاد ،این استعاره که «انسان ،ماشین اس » پدیدار شد .چنین انگارهای معموالً تل تأثیر ملیط
زندگی ،ایدئولوژی و تجربۀ شاصی ،در ههن فرد متمرکز میشود و مثالهای زیر را شک میدهد:
 ترمز بریدن (خودرو) ( >---انسان) اختیار از دس دادن جوش آوردن (خودرو) ( >---انسان) عصبانی شدندر نظریۀ استعارۀ مفهومی ،ما با دو قلمرو مبداء و مقصد مواجهیم که انتقال ویژگیهای قلمرو مبداء به
مقصد را نگاش گویند (اونگرر و اشمی  .)124 :1333 ،بهعنوان مثال ،چرخۀ زندگی انسان ،به ورت
قراردادی به گونهای شروع میشود که گویی ما به این جهان میآییم ،زندگی میکنیم و از دنیا میرویم .پس
از زمان تولد تا مرگ ما سه سفر در پیش داریم :به دنیا آمدن ،زندگی و مرگ (لیکاف و ترنر .)1323 ،بیان
استعاری این سفرها را در مثالهای فارسی زیر میبینیم:
 به دنیا آمدن از دنیا رفتن بار سفر بستن بر سر دوراهی ماندن فراز و نشیبهای بسیار را از سر گذراندنفتوحی ( )323 :1330میگوید :هر نگاش شبیه یک گزاره در ههن شاش اس که بر نگرش وی نسب
به هستی و پدیدهها سیطره دارد؛ مثالً گزارۀ استعاری مشهور «زندگی سفر اس » بر ههن اغلب مردم به ویژه
دیدگاههای
باورمندان دینی حاکم اس و تفسیر هستیشناسی آنها را شک میدهد .نگاش ها حا
ایدئولوژیک و برآمده از فرهنگ و حافظۀ جمعی هستند .اگر مفهوم زندگی را در ادبیات که در قالب استعاره
بیان شده ،بررسی کنیم ،به نگاش های متنوعی میرسیم که تفاوت جهاننگری افراد و مکاتب را آشکار
میکند .در هی گزیدهای از فهرس فتوحی (همان )330 ،از نگاش های مشهور در ادبیات فارسی را
میبینیم:
ادبیات دینی و تعلیمی
 زندگی سفر اس .ادبیات حماسی و رزمی
 زندگی ،جنگ اس .ادبیات عصر سامانی (رودکی ،منوچهری)
 زندگی ،جشن اس .ادبیات پوچی (هدای )
 -زندگی ،پوسیدن اس .
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ادبیات انقالبی (شعر چریکی)

 -2-3احساسات و استعاره

داروین )1332 /1242( 1در مقالۀ «بیان احساسات در انسان و حیوان» ادعا میکند که تمامی انسانها
رفنظر از نژاد و فرهنگ توانایی بیان احساسات به شک مشابهی را دارند و احساسات پاسخهایی سازگار
( )Adaptive responsesبه شرایط ملیطی هستند .او ناستین کسی بود که به بررسی علمی احساسات
پرداخ  .در واقع کتاب او پاسای به ادعای سِر چارلز بِ  )1244( 2بود که گفته بود ماهیچههای خا ی خلق
شدهاند که به انسان توانایی بیان احساسات را بدهند .پیام ا لی داروین این بود که بیان احساسی ،تکام یافته
و سازگار شده اس (هس و تیبول  .)2003 ،3برای داروین ،بیان احساس نه تنها باشی از فرایند احساسیای
بود که از اُرگانیسم حمای میکند و آن را برای عم آماده میسازد بلکه دارای کاربرد مهم ارتباطی بود .او
در این کاربرد ارتباطی ( ،)Communicative functionارزش سازگاری ( )Adaptive valueمیدید« :ما
مشاهده نمودیم که بیان یا زبان احساسات ،قطعاً برای رفاه بشر ضروری اس » (داروین .)333: 1242 ،او
همچنین به توضیح نقش کاربردی احساسات و بیان آنها پرداخته اس  .بهعنوان مثال ،باال بردن ابروها در
هنگام تعجب ،عادت مفیدی اس زیرا دامنۀ دید را افزایش میدهد و چشم میتواند به آسانی به هر جهتی
بچرخد (هس و تیبول .)2003 ،
به گفتۀ داروین (همان) بیان برخی احساسات به این دلی اس که سیستم عصبی نیاز به تالیۀ هیجانِ
اضافی ( )Excess excitementدارد .او بهعنوان مثال به خنده اشاره میکند که حرکتی نیمهتشنجی
( )Quasi-convulsive movementبرای تالیۀ انرژی اضافی حا از تنش فیزیکی یا روانی اس  .او
سسس در توضیح اینکه چرا افراد به یک مطلب مضلک میخندند به مقایسه ههن و جسم میپردازد و آن
مطلب را با قلقلک مقایسه میکند« :گاهی ههن توسط یک ایدۀ مضلک قلقلک داده میشود که بهطور
عجیبی شبیه به قلقلک دادن جسم اس » (داروین .)1242/1332 ،هِکِر )1243( 4یک سال پس از انتشار
کتاب داروین ،پیشنهاد داد که خنده واکنشی دفاعی با هدف ایجاد تعادل در سیستم تنفسی و جریان خون
اس که پس از قلقلک جسمی یا ههنی از نظر عصبی تلریک شدهاند.
برخی پژوهشگران براین باورند که رابطۀ بین رشد مغز و تکام عواطف رابطهای دو سویه اس  ،بدین
معنا که تجربیات عاطفی در نتیجه رشد مغز هستند و از دیگر سو عواطف میتوانند بر ساختار مغز اثر بگذارند
(املوت1332 ،5؛ اسراوف.)1334 ،3

1. Darwin
2. Sir Charles Bell
3. Hess, U., Thibault, P.
4. Hecker
5. Mlot, C.
6. Sroufe, L.A.
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افراشی ( )1332به این نکته اشاره میکند که به للاظ شناختی ،رشد عاطفی فرایندی تدریجی اس که
طی آن عواطفِ سادهتر مبنای شک گیری عواطف پیچیدهتر واقع میشوند.
اعضای یک گروه فرهنگی ،همواره در حال تبادل تجربههای مفهومی خود با یکدیگر هستند و از همین
رو میتوان ادعا کرد که مفهومسازیهای موجود در ههن انسان به همان اندازه که پدیدههایی فردی هستند،
اموری فرهنگی بهشمار میروند .به عبارت دیگر ،نظامهای پیچیدۀ مفاهیم غالباً حا مفهومسازیهای
ملموسی هستند که میان اعضای یک گروه فرهنگی به ورت تدریجی و در طول زمان بهوجود آمدهاند و
نتیجۀ این مفهومسازیها همان شناخ فرهنگی اس (شریفیان.)22 :1331 ،
طبق رویکرد معیار استعاره در چهارچوب نظرات لیکاف و جانسون ( ،)1320استعارهها ریشه در تجارب
جسمی ( )embodied experiencesبشر دارند .بهعنوان مثال ،ما بر اساس ارتباط بین تجارب دوران
کودکی از آغوش پر مهر والدین و گرمای آرامشباش جسم که آن را همراهی میکند ،به ورت استعاری
ملب را گرما در نظر میگیریم (کووچش .)101 :1323 ،درک استعاری ما از ملب به شک گرما ،یک
استعارۀ جهانی اس  .یادگیری اینگونه استعارهها ،اختیاری نیس و به ورت ناخودآگاه و غیرارادی رخ
میدهد .از آنجائیکه مثال ارائه شده یک تجربۀ جسمانی جهانی اس  ،استعارۀ مربوط به آن نیز میتواند
جهانی باشد (کووچش .)2-3 :2005 ،از سوی دیگر ،تجاربِ جسمیشدهی جهانی لزوماً به استعارههای جهانی
منتهی نمیشوند و تجارب جسمانی میتوانند به ورت انتاابی مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی نادیده
انگاشته شوند (همان .)4:برای مثال ،اگر چه عشق در بسیاری از فرهنگها در مفهوم سفر ،پیوند و شکار درک
میشود ،اما در لهجههای خا ی از زبان چینی ،عشق پرواز کای اس (کینگ.)1323 ،
 -3-3استعارههای شادی در فرهنگهای مختلف

کووچش ( )215 :2010در مقدمهای عملی به استعاره به بیان تفاوتهای فرهنگی در بیان استعاره میپردازد.
او معتقد اس که دو نوع تفاوت فرهنگی در بیان استعاره وجود دارد :تفاوت بین فرهنگی (Cross-
 )intercultural/culturalو تفاوت درون فرهنگی ( .)intracultural/Within-cultureدر تفاوت بین
فرهنگی ،دامنه استعارههای مفهومی که زبانها و فرهنگها برای مفهومسازی حوزههای مقصدِ خاص در
اختیار دارند ،تفاوتهایی دارد.
استعاره همزمان یک پدیدۀ زبانی ،مفهومی ،عصبی ،جسمی و اجتماعی اس  .زبانشناسان شناختی ادعا
میکنند که استعاره مربوط به ههن و مغز و جسم اس و افرادی هم که با نظریۀ لیکاف و جانسون آشنا
هستند بر این باورند که استعارههای مفهومی تا حد بسیار زیادی جهانی هستند (کووچش.)2002 ،
یکی از مسائلی که کووچش ( )13 :2010به آن پرداخته تفاوت بین استعارههای ناستین ( Primary
 )metaphorsو استعارههای پیچیده ( )Complex metaphorsاس  .استعارههای ناستین ناشی از
مفاهیمی ادراکی هستند که با تجربیات جسمانی انسان در ارتباطند و اغلب استعارههای جهانی را بهوجود
میآورند؛ اما استعارههای پیچیده وابسته به فرهنگ و به نوعی فرهنگ ویژه هستند که البته میتوانند
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به ورت نسبی یا بالقوه جهانی باشند .استعارهی «شادی باالس » ( )Happiness is upتقریباً یک نمونۀ
جهانی از استعاره اس که در زبان انگلیسی ،چینی و مجاری وجود دارد .در توضیح این استعاره میتوان گف
وقتی ما شاد هستیم دوس داریم باال و پایین بسریم و فعال باشیم نه اینکه در گوشهای آرام و بیحرک
بنشینیم .مسلماً تجربههای جهانی یکسان به شک گیری استعارههای اولیه یا ناستین میانجامد .شادی
باالس یک استعارۀ عام ( )Generic-level metaphorاس  ،اما «شادی روی زمین نبودن اس »
( )Happiness is being off the groundیک استعارۀ خاص ( )Specific- level metaphorاس که
در زبان انگلیسی وجود دارد .نکتۀ جالب این اس که سه زبان انگلیسی ،چینی و مجاری به خانوادههای زبانی
و شاخههای زبانی ماتلفی تعلق دارند و فرهنگهای متفاوتی نیز دارند .ضمن اینکه هیچ ارتباطی هم با هم
نداشتهاند .پس وجود این اشتراک میتواند تصادفی ،حا وامگیری زبانی و یا وجود انگیزهای مشابه در
پیدایش این استعاره باشد (کووچش .)2002 ،به نظر میرسد که از دید زبانشناسان دلی سوم به واقعی
نزدیکتر اس  .زیرا به باور زبانشناسان بین تجربۀ جسمی و استعاره رابطه وجود دارد (گرادی 1334 ،و
کووچش.)2002 ،
 -4تحلیل دادهها
در این پژوهش ،استعارههای مبیّن شادی در سه زبان فارسی ،کردی و گیلکی از طریق مصاحبه با گویشوران
گردآوری شد .سسس برخی واژههای حوزۀ مقصد مانند شادی ،شادمانی و خوشلالی به روش جستجوی دستی
در دادهها مشاش گردید و استعارههای مربوط به آن استاراگ و نگاش ها تعیین گردید.
 -1-4انواع استعارههای شادی

مفهوم شادی با استعارههای زیاد و متنوعی قاب بیان اس  .کووچش ( )2002این استعارهها را به سه گروه
تقسیم میکند :استعارههای عام احساس ( ،)General emotion metaphorاستعارههایی که به ارزیابی
شادی می پردازند و استعارههایی که ماهی پدیده شناختی و ویژگیهای شادی را بیان میکنند .در ادامه به
توضیح این سه گروه با هکر مثالهایی در زبانهای مورد بررسی خواهیم پرداخ  .اما پیش از آن برای
سهول کار ،گروه دوم را استعارههای ارزیاب ( )Evaluative metaphorsو گروه سوم را استعارههای
پدیدهشناختی ( )Phenomenological metaphorsمینامیم.
 -1-1-4استعارههای عام احساس

این گروه از استعارهها منلصر به حسی خاص نیستند و برای بیان اکثر استعارهها مورد استفاده قرار میگیرند؛
از اینرو آنها را استعارههای عام مینامیم (کووچش.)2002 ،
الف .شادی مادۀ درون ظرف است.

فارسی :این شادی به این زودیا از دلش بیرون نمیره!
کردی :دلش پر از شادی شد)deli per læ ʃai: bu( .
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گیلکی:دلم پر از شادی شد)mi del æz ʃadi pɔr abuj( .
ب .شادی گرما /آتش است.

فارسی-:
کردی-:
گیلکی :از شادی ورتش آفتاب سوخته شده بود)æz ʃadi ine dim dutu:se( .
از مجموع ده استعارۀ عامی که کووچش ( )2002به آن اشاره کرده فقط استعارۀ «شادی مادۀ درون ظرف
اس » در سه زبان مورد بررسی یاف شد و استعارۀ «شادی گرما /آتش اس » نیز فقط در زبان گیلکی دیده
میشود.
 -2-1-4استعارههای ارزیاب

این استعارهها ارزیابی مثبتی از مفهوم شادی ارائه میدهند و معموالً متضاد آنها بیانگر حس غم در افراد اس
(کووچش.)2002 ،
الف .شادی نور است.

فارسی :برق شادی رو توی چشماش دیدم.
کردی :چشمش می درخشید)tʃawi ædrɔʃi( .
گیلکی :رنگش روشن شد)ine ræng baza buj( .
چشمش برق زد)ine tʃeʃmu bærG ze( .
ب .شادی احساس سبکی /باال بودن /در آسمان بودن است.

فارسی :رو ابرها سیر میکرد.
کردی :بال درآورد)bali dær hawɔrd( .
گیلکی :روی ابرها می چرخد)æbrun sær gærdene( .
با توجه به دادههای گردآوریشده از هر سه زبان ،به نظر میرسد که استعارههای ارزیاب بیشترین تعداد
استعارههای شادی را در هر سه زبان به خود اختصاص دادهاند .در این بین گروه دوم یعنی «شادی احساس
سبکی /باال بودن /در آسمان بودن اس » بیشترین تعداد استعاره را در هر سه زبان دارد .ضمن اینکه تمام
نگاش هایی که کووچش ( )2002برای این گروه هکر کرده در هر سه زبان دیده می شود .هکر این نکته
ضروری اس که کووچش «شادی احساس سبکی /باال بودن /در آسمان بودن اس » را به ورت سه گروه
مجزا در نظر گرفته بود که در این بررسی در قالب یک گروه در نظر گرفته شدند.
 -3-1-4استعارههای پدیدهشناختی

این گروه از استعارهها ،دربارۀ تجربه و حسی لب
.)2002
الف .شادی حیوانی است که خوب زندگی می کند.

فارسی :با دمش گردو می شکس .

میکنند که شادی در افراد برمیانگیزد (کووچش،
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کبکش خروس میاوونه.
گیلکی :کبکش خروس میاوونه)kæbkeʃ xɔrus xundæne( .
ب .شادی مستی است.

فارسی :مس شادی بود.
کردی-:
گیلکی :مس شادی بود)æz ʃadi mæst abuj( .
از مجموع پنج نگاشتی که در طبقهبندی کووچش (همان) آمده دو نگاش در زبانهای فارسی و گیلکی
وجود دارد.
 -4-1-4سایر استعارهها

تعدادی از نگاش های موجود در دادههای گردآوری شده از این سه زبان در طبقهبندی کووچش نمیگنجند.
از اینرو در ادامه به هکر آنها خواهیم پرداخ  .زبانهایی که مثالی از آنها آورده نشده فاقد آن نگاش بودهاند.
الف .شادی گیاه است.

فارسی :گ از گلش شکف .
ب .شادی دریاست.

فارسی :غرق شادی بود.
شادی توی چشماش موگ می زد.
گیلکی :شادی توی چشماش موگ می زد)ʃadi ine tʃeʃ mijun mɔdʒ ze( .
پ .شادی شیرینی است.

فارسی :قند توی دلش آب شد.
گیلکی :قند توی دلش آب شد)æz ʃadi ejn bedeni Gand ine del mijun ab dæræn( .
ت .شادی فراموشی است.

کردی :کسی را نمیشناسد)kæs nanase( .
گیلکی :کسی را نمیشناسد)de hitʃ kæs næʃnæse( .
ث .شادی دارایی با ارزش است.

فارسی :انگار دنیا را بهش دادن.
کردی :انگار دنیا را بهش دادن)dunja jan dagæ pe( .
گیلکی :انگار دنیا را بهش دادن)ejn bædæni dɔnja ine hædæn( .
ج .شادی جشن است.

فارسی :تو دلش بزن بکوبه.
گیلکی :در دلش عروسی اس )ine del mijun ærusi hise( .
چ .شادی مردن است.
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گیلکی :از شادی مُرد)æz ʃadi mɔrdæ bu( .
جدول  :1مقایسۀ نگاشتهای شادی در سه زبان فارسی ،کردی و گیلکی
1
2
3
4
5
3
4
2
3
10
11
12
13

نگاش های شادی
شادی مادۀ درون ظرف اس .
شادی گرما /آتش اس .
شادی نور اس .
شادی احساس سبکی /باال بودن /در آسمان بودن اس .
شادی حیوانی اس که خوب زندگی میکند.
شادی مستی اس .
شادی گیاه اس .
شادی دریاس .
شادی شیرینی اس .
شادی فراموشی اس .
شادی دارایی با ارزش اس .
شادی جشن اس .
شادی مردن اس .

فارسی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

کردی
*
*
*
*
*
-

گیلکی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 -5مقایسه استعارههای شادی در سه زبان مورد بررسی با سایر زبانها
احمد )2013( 1در مقالهای به مقایسۀ استعارههای مبیّن شادی و غم در زبان عربی و انگلیسی میپردازد و
نگاش های استعاری زیر را بهعنوان نگاش های مبیّن شادی در عربی برمیشمرد:
 شادی مایع درون ظرف اس . شادی نور اس . شادی باال بودن اس . شادی نیروی طبیعی اس . شادی سالمتی اس .نینگ یو )1335( 2و چن ( )2010نگاش های زیر را برای بیان شادی در زبان چینی برمیشمرند:
 شادی مایع درون ظرف اس . شادی نور اس . شادی باال بودن /روی زمین نبودن اس .1. Sawsan M.A. Ahmed
2. Yu, N.
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 شادی سبکی اس . شادی گ های درون قلب اس .ماریا تئودوروپولو )2012( 1نمونههای زیر را بهعنوان استعارههای مبیّن شادی در یونانی معرفی میکند:
او از شادی میدرخشد)She is shining/ glowing from joy( .
از شادی روی ماه بود)She was on the moon( .
 او از شادی پرواز میکند)She is flying with joy( . او در دریای شادی غوطهور اس )She is floating in a sea of happiness( .با نگاهی به این استعارهها و مقایسۀ آنها با نمونههای گردآوری شده از سه زبان فارسی ،کردی و گیلکی
متوجه نگاش های مشابهی میشویم .سه نگاش زیر در بیشتر این زبانها دیده میشوند؛ از اینرو میتوان
آنها را استعارههای ناستین یا سطح عام دانس :
 شادی مایع درون ظرف اس . شادی نور اس . شادی باال بودن /روی زمین نبودن اس .پیش از این گفتیم که کووچش ( )13 :2010به تفاوت بین استعارههای ناستین و استعارههای پیچیده
پرداخته اس  .استعاره های ناستین ناشی از مفاهیمی ادراکی هستند که با تجربیات جسمانی انسان در
ارتباطند و اغلب استعارههای جهانی را به وجود میآورند؛ اما استعارههای پیچیده وابسته به فرهنگ و به نوعی
فرهنگ ویژه هستند که البته میتوانند به ورت نسبی یا بالقوه جهانی باشند .بهعنوان مثال ،استعارۀ «شادی
باالس » تقریباً یک نمونۀ جهانی از استعاره اس که در اکثر زبانها وجود دارد .در توضیح این استعاره
میتوان گف وقتی ما شاد هستیم دوس داریم باال و پایین بسریم و فعال باشیم نه اینکه در گوشهای آرام و
بیحرک بنشینیم .مسلماً تجربههای جهانی یکسان به شک گیری استعارههای اولیه یا ناستین میانجامد
(همان)« .شادی باالس » یک استعارۀ سطح عام اس اما «شادی روی زمین نبودن اس » ( Happiness
 )is being off the groundدر زبان انگلیسی و یا استعارۀ «شادی روی ماه بودن اس » در زبان یونانی،
استعارههای سطح خاص هستند .شایان هکر اس که استعاره عام احساس و استعاره سطح عام با هم
متفاوتاند .کووچش ( )2002استعارۀ عام احساس را برای آن دسته از استعارهها بهکار برده که در بیان چندین
احساس بهکار میروند؛ مانند استعاره «احساس ماده درون ظرف اس » که برای بیان عشق ،نفرت ،غم،
شادی و خشم کاربرد دارد .اما منظور از استعارۀ سطح عام ،استعارهایس که نگاشتی کلی از یک حس ارائه
میدهد ،مانند استعارۀ «شادی باالس » و اگر جزئیاتی به آن اضافه شود استعارۀ سطح خاص را میسازد
(کووچش )2010 ،مانند استعارۀ «روی ابرها سیر میکرد» در زبان فارسی.

1. Theodoropoulou, M.

691

مقایسۀ استعارههای مفهومی ...

نکتۀ قاب توجه دیگر که کووچش ( )1322به آن اشاره میکند اینس که استعارههایی که برای بیان یک
حس استفاده میشوند ،نگرش ما به آن حس را نشان میدهد .او اضافه میکند حتی در مورد احساساتی که
نگاهی مثب به آنها وجود دارد ،اگر میزان آن حس زیاد باشد در فرهنگ غربی نگرشی منفی بهوجود میآید
و انتظار میرود که فرد ،آن حس را کنترل کند .به همین دلی اس که حتی برای میزان زیاد شادی که
حسی مثب اس  ،نگاش های زیر مورد استفاده قرار میگیرد ،که آن حس را غیرقاب کنترل معرفی کرده و
نگرشی منفی از آن ارائه میدهند:
 شادی دشمن اس . شادی حیوان دربند اس . شادی جنون اس . شادی نیروی طبیعی اس . -6نتیجهگیری
این پژوهش با هدف معرفی ساختار مفهومی شادی ،قلمروهای مبداء و نگاش هایی که در مفهومسازی این
حس در سه زبان فارسی ،کردی و گیلکی مورد استفاده قرار میگیرند ،انجام شده اس  .پس از آنکه دادههای
گردآوریشده بر اساس سه گروه پیشنهادی کووچش ( )2002طبقهبندی شدند ،مشاش شد که استعارههای
ارزیاب بیشترین تعداد استعارههای شادی را در هر سه زبان به خود اختصاص دادهاند .از مجموع ده استعارۀ
عامی که کووچش (همان) معرفی کرده فقط استعارۀ «شادی ماده درون ظرف اس » در سه زبان مورد
بررسی وجود دارد و «شادی گرما /آتش اس » فقط در زبان گیلکی دیده میشود .از مجموع پنج استعارۀ
پدیده شناختی که در طبقهبندی کووچش (همان) آمده فقط دو موردِ «شادی حیوانی اس که خوب زندگی
میکند» و «شادی مستی اس » در زبان فارسی و گیلکی دیده میشود .سایر استعارههای گردآوری شده از
این سه زبان در گروه دیگری معرفی شدند .در این بین نگاش های «شادی گیاه /دریا /شیرینی /فراموشی/
جشن اس » در یک یا دو زبان مورد بررسی وجود داشتند و فقط نگاش «شادی دارایی با ارزش اس » در
بین این زبانها مشترک بود .به عالوه ،نگاش «شادی مردن اس » فقط در زبان گیلکی مشاهده شد .در
این بین ،زبان گیلکی بیشترین تعداد و تنوع نگاش ها را در بیان شادی و زبان کردی کمترین تعداد نگاش ها
را در بیان شادی دارد.
در مقایسۀ انجامشده بین نگاش های سه زبان مورد بررسی در این پژوهش و نگاش های معرفی شده در
زبانهای انگلیسی ،عربی ،چینی و یونانی ،سه نگاش سطح عام مشترک «شادی مایع درون ظرف اس »،
«شادی نور اس » و «شادی باال بودن /روی زمین نبودن اس » مشاهده گردید.
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