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  چكيده
اي زبـاني بـه طـور    شناسي است، استعاره پديدهشناسي شناختي كه از مكتب هاي نوين زبان  در زبان

اي شناختي و ذهني است و آنچـه در زبـان ظـاهر      عام و زبان ادبي به طور خاص نيست، بلكه پديده
شناختي فقـط    هاي ادبي و زيبايي  شود، صرفاً نمودي از اين پديده ذهني است و در واقع، استعاره  مي

انجـام گرفتـه اسـت،     اين پژوهش كه به روش تحليلي و توصـيفي در  اند.  اي از استعاره  زيرمجموعه
شناسي شناختي به بررسي انـواع اسـتعاره در غزليـات      سعي بر آن بوده كه با استفاده از رويكرد زبان

شناسانه،    هاي هستي  حافظ شيرازي پرداخته شود. بدين منظور پس از مطالعه غزليات، موارد استعاره
ند و از نظر كمي و كيفي مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. نتـايج پـژوهش      ساختي و جهتي مشخص شد

% اسـتفاده  91/6% و 24/15%، 85/77ها با بسامد فراوانـي    نشان داد كه شاعر به ترتيب از اين استعاره
عاشقانه، عارفانه، رندانه، مـدحي و   هاي  نگاشت كرده است. مطالعات بيشتر نشان داد كه وي از اسم

هاي راست، درون، بيرون، كنج، بلنـد، پـيش،     هاي هستي شناسانه و از جهت  استعاره فلسفي در بيان
  هاي جهتي استفاده كرده است.  فراز، زير، اوج، بن، سر و دور براي بيان مفاهيم استعاره
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  دمه. مق1
 نـه  شـد   مـي  گرفتـه  نظـر  در زبـاني  موضـوعي  اسـتعاره  زبـان،  كالسـيك  هاي  نظريه در

 در تنـاقض  عادي و روزمره زبان حوزة با استعاري عبارات گويي فكري؛ و موضوعي ذهني
). 1389شيروان،    شدند (شريفي و حامدي  مي فرض بديهي ها  قرن براي نظريات و اين بودند

بيـان   1توان به ارسطو نسبت داد. اورتوني  نظريه مربوط به استعاره را ميترين   در واقع، قديمي
كند كه يكي از   بنا بر ديدگاه ارسطو، استعاره دو پديده را با يكديگر مقايسه مي«كند كه   مي

شود و ديگـري از    آنها بوسيلة كلمه يا عبارتي كه در معناي صريح به كار رفته است بيان مي
  ).3: 1979( »رتي كه به صورت استعاري به كار رفته استطريق كلمه يا عبا

شـود كـه اساسـاً بـا تعريـف ايـن         شناسي شناختي تعريفي از استعاره ارائـه مـي    در زبان
هـا در نگـاه     اصطالح نزد بالغيون و منتقدان ادبي حوزة شعر متفاوت است. تفـاوت اسـتعاره  

)؛ بـه  119: 1999مـي باشـد (   3نو جانسـو  2سنتي و جديد، از محورهاي اصلي بحث ليكـاف 
  زعم آنان اركان اصلي نظرية سنتي استعاره بدين قرار است:

  ها؛  شوند نه انديشه  ها مربوط مي  ها به واژه  استعاره -
زبان استعاري بخشي از زبان قراردادي متعارف نيست، بلكه استوار بر خروج از نُـرم   -
  است؛

هاي   لت كثرت استعمال در زبان متعارف، استعارهاي به ع  هاي كهنه و كليشه  استعاره -
  مرده به شمار مي روند؛

  هستند.استوار مشابهت  بر عالقه ها  استعاره -
كشـند و سـعي     ها بـه چـالش مـي     ارهـارة استعـن ذهنيتي را دربـانسون چنيـليكاف و ج

  ها ارائه دهند:  كنند تصوير ديگري از ماهيت و كاركرد استعاره  مي

                                                                                                                   
1. Ortony 
2. Lakoff 

3. Johnson. 
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  ها.  شوند نه واژه  ها به انديشه مربوط مي  عارهاست -
ها فقط محدود به زبان شعر و بالغت و فصاحت اديبان نيست، بلكه در زبان   استعاره -

  روزمره هم فراوان وجود دارد. بنابراين خروج از نُرم نيست، كاركرد زبان است. 
ي ـط بـا آنهـا باقـ   ـمفـاهيم مرتبـ  ا ـميرند، ام  آيند و مي  هاي مفهومي به دنيا مي  استعاره -

  مانند.  مي
هاي سـازندة    ها قابل اثبات نيست، بلكه نگاشت  وجود عالقة شباهت در همة استعاره -

كنند. ممكن اسـت عالقـة دو     استعاره است كه ميان دو حوزة مبدأ و مقصد ارتباط ايجاد مي
  ها باشد.  حوزة مبدأ و مقصد مجاورت يا ديگر عالقه

كـدكني اسـتعاره را بـه حـوزة  بالغـت شـعر و تصـوير        ، شـفيعي ژوهشگراندر ميان پ 
 اغلـب «د اسـت  ـد و معتقـ ـكنـ   شناسـانه در آثـار ادبـي (منظـوم و منثـور) محـدود مـي         زيبايي
 طول زمـان،  در و هستند تشبيهي آغاز در يعني دارند، تشبيه سابقة زماني شعري هاي  استعاره

 كه اي  خيال شاعرانه به صورت تشبيه دو سوي ميان طارتبا دريافت و ما ذهن خوگيرشدن با
 در ارهـونة استعـگ به و دـشون  مي خالصه است، ريـبيشت زايـاج داراي و دارد هـتشبي گـرن
داند   مي شاعران ترفندهاي از را ). در همين ارتباط، كزازي نيز استعاره118: 1375( »آيند  مي
دوسـت    خويش را هر چه بيشـتر در ذهـن سـخن    كوشد تا سخن  سخنور به ياري آن مي«كه 

 :نويسد  مي و داند  مي شاعران مختص را استعاره نيز ). شميسا94: 1375» (جاگير گرداند

. ديگـر  لغـت  جـاي  بـه  لغتـي  عاريه خواستن يعني دارد؛ استفعال معني لغت در استعاره
. بـرد   مـي  بـه كـار   ديگـري  واژة جـاي  به مشابهت ةـعالق به را اي  واژه ارهـاستع در زيرا شاعر

  ).57: 1381( گويند  مي استعاره آن به كه است مشابهت عالقة به مجاز مجاز، ترين نوع  مهم
آيد، استعاره از ديرباز مفهومي بوده كـه در حـوزه     گونه كه از تعاريف باال برمي  همان

وين ـهـاي نـ    اختي كـه از مكتـب  ـاسي شنـ ـشنـ   انـمطالعات ادبي قرار داشته است، ولي در زب
طور خاص نيست، بلكه   طور عام و زبان ادبي به  اي زباني به   شناسي است، استعاره پديده  زبان
شود، صرفاً نمـودي از ايـن پديـده      اي شناختي و ذهني است و آنچه در زبان ظاهر مي  پديده

اند.   ز استعارهاي ا  شناختي فقط زيرمجموعه  هاي ادبي و زيبايي  ذهني است و در واقع، استعاره
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تصــوير/ صــورت خيــال، در «تعريــف تصــوير آمــده اســت:  در فرهنگنامــه ادب فارســيدر 
اصطالح شعر، نماياندن اشيا، اعمال، افكار، احساسات، ايده ها و بيـان انديشـه و هـر تجربـة     
حســي و فــرا حســي از راه زبــان اســت. تصــوير يــا صــورت خيــال از تلفيــق اشــيا، كلمــات، 

ها هنگام خلق اثر هنري به ياري نيروي تخيل در ذهن هنرمند بـه وجـود     هاحساسات و انديش
   ).367: 1381(انوشه، »آيد  مي

در تعريف مزبور، چنانكه پيداست، تصوير و صورخيال همچـون ابـزاري بـراي تبيـين     
توان گفت روش بالغيون سـنتي در تحليـل     باشد. مي  كاربران مي ها و احساسات و ...  انديشه
از بيرون به درون است (زباني) و نظرية معاصر برخالف آن، تحليلي از درون به بيرون ادبي 

  دهد.  (مفهومي) ارائه مي
شناسان شناختي، استعاره به هرگونه فهم و مفاهيم انتزاعـي در    از ديدگاه زبان بنابراين،

اس چيـز  شود و اساس آن، درك و تجربه يك چيز بر اسـ   تر اطالق مي  قالب مفاهيم ملموس
ها بر اين باورند كه نظام تصوري ذهن انسـان بـر     ). آن1980ديگر است (ليكاف و جانسون، 

ة ـمفاهيمي كه مسـتقيماً از تجربـ   -پاية مجموعة كوچكي ازمفاهيم تجربي شكل گرفته است
ان ـر بيـ ـهـاي تصـوري ديگـ     شوند و به خودي خود و نه در ارتباط با حـوزه   ري ناشي ميـبش
اسـتعاري   تصـورات  به مند  نظام نحوي به زبان در استعاري كه بيان با توجه به اين گردند.  مي

 اسـتعاري  مفاهيم چيستي درك براي استعاري بيان توان از  مي دارد، بستگي ذهن در موجود
براي  .)1381راد،   كرد (گلفام و يوسفي استفاده انسان هاي  استعاري فعاليت طبيعت فهم نيز و

يكي از پركاربردترين استعاراتي اسـت كـه در زنـدگي     "مباحثه جنگ است" مثال، استعاره
هاي حوزة جنگ براي حوزة مباحثه بـه كـار     هاي زير، واژه  بريم. در نمونه  روزمره به كار مي

  رفته است:
 ادعاهاي او غيرقابل دفاع است. -

 به نقطه ضعف استداللش حمله كردم. -

 گيري شده بود.  انتقاداتش درست هدف -
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شناســد:   ) دو نــوع اســتعاره را بــاز مــي22: 1992شناســي شــناختي، ليكــاف (  ر زبــاند
اي از مفـاهيم حـوزة مقصـد      اي از مفاهيم حوزة مبدأ را به مجموعه  هايي كه مجموعه  استعاره

هايي كه فقط مفهوم يـا تصـويري ذهنـي را      هاي مفهومي) و استعاره  كنند (استعاره  مربوط مي
اي ـهـ   ارهـ(استع كنند  مي مربوط دـمقص وزةـح در ذهني ريـتصوي يا مفهوم از حوزة مبدأ به

  ري).ـتصوي
ه ـه دستـ ـتـوان بـه سـ     هـاي مفهـومي را مـي     ارهـواع استعـ ـــ ر، انـــ دي ديگـبن  در تقسيم

به تفصيل  3تقسيم كرد (كه در بخش  "جهتي"و "ساختي"،"هـانـاسـشن  هستي" هاي  ارهـاستع
ژوهش حاضـر سـعي بـر آن اسـت كـه انـواع       ـجه بـه ايـن مفـاهيم، در پـ    خواهند آمد). با تو

 جهتي) در غزليات حافظ بررسي شود.  و ساختي شناسانه،  هاي مفهومي (هستي  استعاره

  . پيشينه پژوهش2
شناسـي    گونه كه پيش از اين نيز آورده شد، استعاره يكي از مباحث اصـلي زبـان    همان

كننـدة    هـا، بلكـه تعيـين     ة شيوة سخن گفتن دربارة پديدهشناختي است كه نه فقط دربردارند
باشد و اين موضـوع حـاكي از آن اسـت كـه زبـان و        ها نيز مي  هاي فكركردن دربارة آن  راه

انـد. مبحـث اسـتعاره در حـوزة ادبيـات        شـده    تنيـده    فكر به صورت تفكيك ناپذيري درهـم 
ر گرفتـه اسـت كـه از    العـه زيـادي قـرا   فارسي تاكنون از ديدگاه كالسيك و سنتي مورد مط

)، 1374)، همـايي ( 1373)، شميسـا ( 1369توان بـه مطالعـات ثروتيـان (     ا مينه  ترين آ  برجسته
) اشاره كرد. اما بررسي استعاره در ادبيات فارسـي  1377) و زنجاني (1375شفيعي كدكني (
نويسـندگان مقالـه حاضـر    شناسي شناختي قدمت چنداني ندارد و تا آنجا كه   از ديدگاه زبان

  دانند فقط چند پژوهش در اين زمينه انجام شده است.  مي
شناسي شناختي، استعارة زمان را در   ) با استفاده از ديدگاه زبان1388گلفام و ديگران (

ها به همان   اشعار فروغ فرخزاد مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه اين استعاره
شـوند.    مـي  يافـت  نيز فروغ شعر در دارد، وجود زبانان فارسي روزمرة گفتارِ صورتي كه در

 در ها را بررسي كردند و نشان دادند كـه   عالوه بر اين، آنها قراردادي يا نو بودن اين استعاره
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 چشـم  بـه  رـبيشتـ  رارداديـقـ  هـاي   استعاره عصيان و اسير ،ديوار يعني فروغ، دفترآغازين سه
 ،سـرد  فصـل  آغـاز  بـه  بيـاوريم  ايمـان  و ديگـر  تولـدي  او، پايـاني  دفتر دو در اما خورند؛  مي

 حتي يا و شوند  مي همراه جديدي هاي  ويژگي با و يابند  مي بسط زمان قراردادي هاي  استعاره
    .شوند  مي خلق نو كامالً هايي  استعاره

 و كودك تادبيا در استعاره ) در پژوهشي به بررسي1389حامدي شيروان ( و شريفي
انـواع   ميـان  شـناختي پرداختنـد و نتيجـه گرفتنـد كـه از      شناسـي   چارچوب زبـان  در نوجوان
هـاي    اسـتعاره  جملـه  از كـه  بخشـي،   شخصـيت  اسـت،  كـرده  معرفي ليكاف كه هايي  استعاره
 و نـوع  اسـت  كاررفتـه   بـه  هـا   داسـتان  اين در استعاره انواع ديگر از بيش است، شناسانه  هستي
و  شـناختي  رشـد  مراحـل  بـا  مـوارد  غالـب  در هـا   كتـاب  ايـن  در كـار رفتـه     بـه  هـاي   استعاره

 ها نشـان   پژوهش آن نتايج همچنين دارند. است سازگاري كرده بيان پياژه كه تفكركودك،
 و توســط كودكــان انتزاعــي و پيچيــده درك مفــاهيم در مهمــي نقــش هــا  داد كــه اســتعاره
  .نوجوانان دارند

هاي شناختي در نثر فارسي و انگليسـي را بررسـي     ) استعاره1390زاهدي و دريكوند (
بـه دور از  آبادي و رمـان    نوشتة دولت كليدركردند و براي اين منظور، جلد نخست از رمان 

هاي پژوهش آنهـا نشـان داد كـه      را با هم مقايسه كردند. يافته 2نوشته هاردي 1شوريده مردم
كـار رفتـه در دو اثـر وجـود نـدارد و بيشـترين          ي زباني بـه ها  اساساً تفاوتي ميان نوع استعاره

شـود كـه     هاي شناختي از نوع جهتي بوده و مفهوم زمان به عنوان  مظروفي ديده مـي   استعاره
  دهند.  وقايع در آن رخ مي

شود، فقط چند اثر محدود اسـتعاره را در ادبيـات فارسـي از      طور كه مشاهده مي  همان
هـا بـه     كـدام از ايـن پـژوهش      اند. عـالوه بـرآن، هـيچ     اختي بررسي كردهشناسي شن  ديد زبان

رو، در پـژوهش     انـد. از ايـن    مطالعة آثار شاعران نامدار ادبيات كالسـيك فارسـي نپرداختـه   

                                                                                                                   
1. Far from the Madding Crowd 
2. Hardy 
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شناسي شناختي در غزليات شـاعر بلنـدآوازه ادبيـات فارسـي،       زبان   حاضر به بررسي استعاره
  ود. ش  حافظ شيرازي، پرداخته مي

  . مالحظات نظري پژوهش3
  . استعاره مفهومي3-1

ــان ــه در بخــش   هم ــه ك ــد، ليكــاف (  1گون ــ22: 1992آورده ش ــايي  ارهـ) استع ــه ه  ك
كننـد،    مي مربوط مقصد حوزة مفاهيم از اي  مجموعه به را مبدأ حوزة مفاهيم از اي  وعهـمجم

ر اين نوع استعاره است كـه از  ترين مفاهيم د  يكي از مهم 1نامد. نگاشت  مفهومي مي استعاره
كند كه ميـان    مندي داللت مي  شناسي شده است و به تناظرهاي نظام  علم رياضيات وارد زبان

)، هـر اسـتعارة مفهـومي    276: 1987هاي مفهومي وجود دارد. از نگاه ليكـاف (   برخي حوزه
مثـال،   داراي يك حوزه مبدأ، يك حوزة مقصد و يك نگاشت مبدأ بر مقصد اسـت. بـراي  

)، نگاشــت 92: 1، ج1374(كليــدر، » زد  محمــد پرپــر مــي  گــل بــاالي ســرمــرگ «در جملــه 
به تصوير  "تسلط داشتن"و حوزة مقصد  "باالي سر بودن"با استفاده از حوزة مبدأ  "تسلط"

  كشيده شده است. 
 شناسي شناختي، شناختي  ها بر مبناي زبان  توان گفت، رويكرد استعاره  به طور كلي مي

ها فقط در زبـان    و ذهني است نه بالغي و زيبايي شناسانه. در نظرية استعارة مفهومي، استعاره
هاي موجـود در آثـار ادبـي بخشـي از خـانوادة        ادبي وجود ندارند؛ به عبارتي ديگر، استعاره

و هـا داراي بعـد صـرفاً بالغـي       ها هستند نه همة آنها. در اين رويكرد، استعاره  بزرگ استعاره
شناسانه نيستند، بلكه معرف جهان بيني و جهان نگري هـم هسـتند و از طريـق تحليـل       زيبايي
ا راه يافت. چـون نظـام ادراكـي    نه  سازندگان و كاربران آ توان به جهان انديشة  ها مي  استعاره
ها اساساً سرشتي استعاري دارد و استعاره به شكل ناخودآگاه و غير ارادي، در زندگي   انسان

اسـت. مفهـوم انتزاعـي     بـاال هـا    رود. مانند اين جملـه: قيمـت    روزمرة انسان فراوان به كار مي
با استعارة جهتي مبدأ بـاال، توصـيف عينـي شـده اسـت.       "دست نيافتني بودن چيزي" مقصد

                                                                                                                   
1. Mapping 
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هـاي    اسي در تعريـف واقعيـت  ـي مـا نقشـي اسـ   ـي و مفهومـ ـام ادراكـ ـداست نظـ ـكه پيـچنان
ا و اَعمال روزمره مان موضوعاتي مرتبط بـا  ـه  انديشيدن، تجربه نحوة روزمره مان دارد؛ پس

  اند.  استعاره
هاي حـوزة مبـدأ     هاي مفهومي را با توجه به ويژگي  ) استعاره1980ليكاف و جانسون (

انـد كـه در ادامـه مـورد       شناسانه، سـاختي و جهتـي قـرار داده     هاي هستي  در سه طبقه استعاره
  يرند.  گ  بررسي قرار مي

  شناسانه  هستي هاي  . استعاره3-1-1
 و هاي جهان خارج به خصوص اشـياي فيزيكـي، پايـه     تجربة انسان از مواجهه با پديده

تـوان    دهد. درواقع، ايـن نـوع اسـتعاره را مـي      مي تشكيل را شناسانه  هستي هاي  استعاره اساس
 و اشـياء  مثابـة   بـه   غيره و قايداحساسات، ع ها،  فعاليت رخدادها، دريافت و درك هاي  روش

سـوي اميـدهايش گـام      او بـه "). مثالً در جملـة  23: 1980اجسام دانست (ليكاف و جانسون، 
دريافـت شـده اسـت. در     "مكـان "صـورت   براساس حوزة مبدأ به "اميد"، مفهوم "دارد  برمي

اربردن آن واقع هستمند شدن مفاهيم ذهني در تجربيات ويژة انسان به طرق مختلف و بـه كـ  
باشد. اهميت موضوع   در زبان، نشانگر نظام فكري استعاره مدار و غير ارادي كاربران آن مي

اي بـه    شناسانه تا بدان حد است كه هر پژوهشگري از اين راه دريچـه   مفهومي استعاره هستي
، فكـري  گشايد و به جهان ويـژة   خود مي  نظام فكري و بينشي شاعر و نويسنده مورد مطالعه

  يابد.   فرهنگي و اجتماعي او راه مي

  هاي ساختي  . استعاره3-1-2
بنـدي يـك مفهـوم را در حـوزة يـك        هاي ساختي وظيفة سازماندهي و قالـب   استعاره

ها اين اسـت كـه     مند بر عهده دارند و نقش شناختي اين استعاره  اي نظام  مفهوم ديگر به گونه
ــا مــي امكــان درك حــوزة مقصــد را از طريــق ســاخت  ــرد مهي ــراي ف ــدأ ب كننــد   ار حــوزة مب

كننـد كـه در نگاشـت      ) بيان مـي 1393). براي مثال، يگانه و افراشي(37: 2010، 1(كووچسز

                                                                                                                   
1. Kovecses 
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گيـري يـك نظـام منسـجم در ذهـن فارسـي زبانـان          شاهد شـكل  "زمان پول است"استعاري
ن رو، هستيم كه درآن، زمان يك شيء مادي و با ارزش در نظر گرفتـه شـده اسـت و از ايـ    

  شود.  مطرح مي "توانم كمي ديگر زمان قرض بگيرم؟  مي"بازنمود اين نگاشت در جمله 

  هاي جهتي  . استعاره3-1-3
هاي فضايي مثل باال، پـايين، جلـو، عقـب (پشـت)، درون،       ها با جهت  اين نوع استعاره

اً نسـبت بـه   هاي فضـايي غالبـ    بيرون، مركز، حاشيه و غيره مرتبط هستند. در واقع، اين جهت
شوند. براي مثال، در جمله   بدن انسان، به عنوان نقطه صفر فضايي، در نظر گرفته و تعيين مي

توصـيف شـده اسـت.     "پـايين "، شرايط نامطلوب روحـي در  "اش پايين آمده است  روحيه"
هاي استعاري تصادفي و قراردادي نبوده و ريشه در تجـارب    البته شايان ذكر است كه جهت

ها دارد و ممكن است از فرهنگي به فرهنگ ديگـر متفـاوت باشـد      و فرهنگي انسان فيزيكي
 ).2009، 1(نك. اورتيز دياز گوئرا

  . شيوه انجام پژوهش4
حافظ شيرازي مـورد مطالعـه   ديوان غزل  495براي انجام پژوهش حاضر، ابتدا تمامي 

جهتـي   و سـاختي  شناسانه،  ستيهاي ه  هاي مفهومي شامل استعاره  قرار گرفتند و انواع استعاره
ها از نظر كيفي و كمي     مشخص شدند. سپس اين استعاره )آمدند تفصيل به 3 بخش در كه(

 كيفـي  تحقيـق  يـك  انجـام  هـاي   راه از يكـي « يارمحمـدي  اعتقـاد  تجزيه و تحليل شدند. بـه 
 تا باشد  مي خاص پارادايمي داخل در شده  پذيرفته اصولي با چارچوبي يا نظريه درنظرگرفتن

 نتـايج  سـقم  و صـحت  نيـز  و شوند تحليل اصول اين به توجه با بررسي مورد هاي  داده اينكه
هاي پيشين نيز آورده شد،   گونه كه در بخش  از اين رو، همان ).76: 1385( »شود زده محك

ها در نظر گرفتـه شـده اسـت.      شناسي شناختي براي تحليل كيفي اين استعاره  چارچوب زبان

                                                                                                                   
1. Ortiz Diaz Guerra 
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هـاي مفهـومي در ايـن غزليـات       تحليل كمي نيز بسامد و درصـد فراوانـي انـواع اسـتعاره     در
 شود.  بررسي مي

  ها  داده تحليل و . تجزيه5
هاي مفهومي در غزليـات    اين بخش از پژوهش حاضر به تجزيه و تحليل انواع استعاره

ي انــواع ايــن شــيرازي اختصــاص دارد. پــس از ارائــه تعــداد و بســامد فراوانــ حــافظ ديــوان
  شود.    پرداخته مي 3-5تا  1-5هاي   )، به تحليل اين موارد در قسمت1استعارات در جدول (

 
  شيرازي حافظ ديوانهاي مفهومي در غزليات   . تعداد و بسامد كاربرد انواع استعاره1جدول 

انواع
استعاره

مفهوميهاي
 شناسانه  هاي هستي  استعاره  

 بسامد فراواني تعداد
833  85/77%  

  %24/15  163 هاي ساختياستعاره
  %91/6  74 هاي جهتياستعاره

  

  شناسانه  هاي هستي  . استعاره5-1
 833شناسـانه    هـاي هسـتي    شـود، اسـتعاره    ) ديده مي1گونه كه در جدول شماره (  همان

تشـكيل  رازي را ـشيـ  ظـحافـ  وانـديـ ات ـومي در غزليـمورد استعاره مفه 1070مورد از كل 
%) را 85/77هـاي مفهـومي (برابـر بـا       دهند كه اين تعداد، بيشترين بسامد فراواني اسـتعاره   مي

شناسانه نشـان    هاي هستي  تر ابيات دربردارنده استعاره  دهد. همچنين، بررسي دقيق  تشكيل مي
ندانـه،  عاشـقانه، عارفانـه، ر  "هـا را در پـنج اسـم نگاشـت       دهد كه شاعر، اين نوع استعاره  مي

به كار برده است. بسامد بـاالي اسـتعاره شـناختي هسـتي شناسـانه بـا اسـم         "مدحي و فلسفي
هاي فوق الذكر نشانگر اين است كه برخورد ذهني حافظ و فعاليـت تجربـي وي در     نگاشت

اجتماع عصر خود چه بوده و چگونه مي انديشيده است. درواقع حافظ با به كـار بـردن ايـن    
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با بسامد باال در زبان شعر، شخصـيتي انديشـمند، عاشـق پيشـه، عـارفي ژرف      نوع از استعاره 
  دهد.  انديش و رندي مداح از خود نشان مي

 و انديشه خود، اشعارِ آينة در شاعر و بوده گفتار اساس و پايه انديشه، كه است بديهي
اجتمـاعي  عاوضا زشتي، خوبي، قبيل از بيروني هاي  پديده به نسبت خود را روحي انفعاالت 

 وسـيلة  بـه  را خـود  روحي انفعاالت و ذهني مفاهيم وي طرفي از كند؛  مي تبيين... فرهنگي و
 بـا  ودـخـ  رـعمـ  طـول  تمـام  در شـيرازي  حـافظ . نمايـد   مي توصيف بيروني هاي  پديده همان
 اوضـاع  از خـود  روحي تأثر و درك با وي. است بوده رو به رو شيراز در بيروني هاي  پديده
 خـود  ذهني مفاهيم مفهومي، و منظوري اشياي و مكاني شرايط و مفهومي نمادهاي با شيراز

  .است نموده عيني توصيف را
اد اسـت و ذكـر تمـامي آنهـا در ايـن      ـاً زيـ ـوارد نسبتـ ـن مـداد ايـا كه تعـاز آنج         

ر در زيـر  ـيـ راه تفسـه به همـ ـها چند نمون    نگاشت گنجد، براي هر يك از اين اسم  ال نميـمق
  شود.  ارائه مي

  عاشقانه نگاشت . اسم5-1-1
 مسـتور  و عينـي گشـته   توصـيف  "پرده"وسيلة به پاكدامني و پرهيزكاري، تقوا مفاهيم

 از پـرده  اسـت  ذكـر  بـه  الزم. اسـت  شـده  زهد و تقوا عيني توصيف بودن، پرده و در بودن،
 امـور  ابـزار  جـزو  و داشـته  اي  ويـژه  جايگـاه  ايراني شاهان دربار در و باستان ايرانِ در ديرباز

دربـار   تشـريفات  انجام مأمور دار، پرده و حاجب نام با گروهي و است بوده دربار تشريفاتي
 آيـين  تشـريفات  شـروع،  نشـانة  بـه  پـرده  زدن وسـيله كنـار   به دادن بار آيين در مثالً اند.  بوده

 مهم مفهومي نقش پرده اجتماعي، بافت در و حافظ عصر در اما آمد؛  در مي اجرا به باردادن
 اخـالقِ  همچنـين  و مـذهبي  و دينـي  مفهـومي  هـاي   انديشـه  كـه   چنان است؛ داشته اي ويژه و

 آن ويـژة  مفهـومي  نقـش  و پـرده  وسـيله  به زهد و عصمت، پاكدامني، تقوا قبيل از اجتماعي
 مـان ه كننـدة  اسـتفاده  خـود  غزليـات  در حـافظ  گفت توان  مي. است شده  مي عيني توصيف
  .است خود ويژة شرايط و اجتماعي اسباب
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 هشــتم قــرن« در. اســت شــيراز در نابســاماني و آشــوب و جنــگ عصــر حــافظ، عصــر
 جـاي  بـه  و افتـاده  فـرو  اخـالق  مبـادي  گرفتـه،  قرار تباهي اجتماعي وضع در شيراز هجري،
 »ستا بوده رايج امري تجاوز و ستم و مستولي مردم بر پول و جاه حرص، فضايل، و مكارم

 تيـر،  سـپر،  قبيـل  از جنـگ  و آشـوب  لـوازم  كـه  اسـت  داليـل  همين به). 69: 2537دشتي، (
  :شود  مي واقع توصيف عيني   وسيلة... و شمشير

ـتم من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانس
    

عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا را  كه
)10: 1383(حافظ شيرازي،   

توصـيف شـده   "از پـرده بيـرون آوردن  " ت و با مبـدأ مقصد اس  "عشق"بيت،  در اين
  بيان شده است. "پرده"نيز با مفهوم مبدأ  "عصمت"است و مفهوم مقصد 

بــار مــالمعاشــق چــه كنــد گــر نكشــد
  

بـــا هـــيچ دالور، ســـپر تيـــر قضـــا نيســـت  
)54: همان(  

 "بـار "و   "تيـر "دو مفهوم ذهني مقصد هستند كه با  "قضا"و  "مالمت"در اين بيت، 
  اند.  ه عنوان مبدأ توصيف شدهب

عفـا اهللا! چــين ابـرويش اگرچــه نــاتوانم ك
  

آورد  به عشوه هـم پيـامي بـر سـر بيمـار مـي       
)105: همان(  

 "پيـام آوردن "مفهوم و حالت ذهني مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ      "عشوه"در اين بيت، 
  توصيف عيني شده است.

  . اسم نگاشت عارفانه5-1-2
 و مفهـوم  اسـت.  اوج نقطـة  در شـاعري  و شـعر  در و هبـود  سـرا  غـزل  شـاعري  حافظ،

 آدمـي  بـدبخت  دل سرگذشت غزل« و است عارفانه عشقِ يا و عشق غزل، محوري موضوع
 تـاب  و پـيچ  بـه  را انـآدميـ  كمـابيش  كه ريـبش قِـعش نـهمي و است قـعش رايـماج است.
 از وي تـا  دـخشـ ب  مي جرأت حافظ كه به است عشق همين). 145: 2537 دشتي،( »اندازد  مي
 ذهنـي  و انتزاعـي  مفـاهيم  تـا  كنـد  استفاده عيني هاي  پديده و مفهومي و زباني امكانات تمام
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 و صادق گواهي كيفي و كمي نظر از مفهومي هاي  استعاره باالي بسامد. نمايد تبيين را خود
  .است بوده ماهر و توانا اندازه چه تا امر اين در وي مدعا كه اين بر است آشكاري

بــار غمــي كــه خــاطر مــا خســته كــرده بــود
  

ــت     ــر گرف ــتاد و ب ــدا بفرس ــي خ ــي دم عيس
)65: همان(  

 "خسـته كـردن  "و "بـار " مفهـوم ذهنـي مقصـد اسـت و بـا مبـدأ       "غـم "در اين بيت، 
  توصيف عيني شده است.

كنـان بايـد رفـترقـصشمشير غمـشزير 
  

كĤن كه شد كشتـة او نيـك سـرانجام افتـاد    
)81: همان(  

 "كشـتن "و "شمشـير "مفهوم انتزاعـي مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ        "غم"بيت، در اين 
  توصيف عيني شده است.

ـافظ زد و سـوخت فكر عشق آتش غم در دل ح
  

ــرد      ــه ك ــار چ ــا ي ــه ب ــد ك ــه ببيني ــار ديرين ي
)100: همان(  

، "آتـش "دو مفهوم انتزاعي مقصـد هسـتند كـه بـا      "غم"و  "فكر عشق"در اين بيت، 
  اند.  توصيف عيني شده "سوختن"و  "آتش زدن"

  . اسم نگاشت رندانه5-1-3
 زهـد  البتـه ( زهـدي  مفـاهيم  مقابـل  نقطـة  حـافظ،  شـناختي   هسـتي  نگاه و بيني  جهان در
 از ويژة خـود  شناختي هستي مفاهيم توصيف و تبيين براي وي. است مستي و رندي ،)ريايي
. جويـد   مـي  سـود  ميكـده  و قـدح  جـام،  مي، شراب، از وي برد؛  مي سود آن به متعلّق وسايل
 طايفة و رياكاران و ريا از انتقاد حافظ ويژة انتزاعي و شناختي  هستي مفاهيم از ديگري نمونة
 صـوفيان  و گـو   دروغ شـيوخ  و نمـا  فقيـه  عالمـان  و رياكـار  زاهـدانِ  حـافظ،  نـزد  كـه  رياكار

 اسـت  همـين  دارد طايفـه  اين به حافظ كه ايرادي: «نويسد  مي دشتي چنانكه است؛ تزويركار
 اسـت  يكاالي طريقت و شريعت ايست، دكه آنان براي روحاني امور. نيستند چنين آنان كه

 و زر اربــاب توجــه آوردن بدســت بــراي ايســت  وســيله عــوام جلــب و عــوام، جلــب بــراي
 اشـياي  و وسـايل  از تزويـر  و رياكـاري  توصيف عيني و تبيين براي . حافظ)68: 2537»(زور
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 جـا   همه خرقه: « درواقع جويد؛  مي بهره جامه و خرقه مانند طايفه همانويژة  مفهومي و عيني
 از نـوعي  نشـانگر  همچنـين  و). 75: همـان ( »تبـاه  و تاريـك  باطن پوشاندن براي ايست  وسيله

  :است حافظ عصر در طايفه همان بازارگرمي
ــت و ــومعه بگرف ــم ز ص ــالوسدل ــة س خرق

  
ــاب كجــا    ــر مغــان و شــراب ن كجاســت دي

)10: همان(  
در "خرقـه "(= ريـا و ناپارسـايي)، مبـدأ     "سـالوس "در اين بيت، براي مفهـوم مقصـد   

  جهت توصيف عيني مفهوم انتزاعي مقصد به كار رفته است.
مــــرا آب خرابـــات ببــــردخرقـــه زهـــد

  
ــوخت     ــه بس ــش ميخان ــرا آت ــل  م ــه عق خان

)21: همان(  
يـب بـا مبـدأهاي    مفاهيم ذهني مقصـد هسـتند و بـه ترت    "عقل"و  "زهد"در اين بيت، 

  اند.  توصيف شده "خانه"و  "خرقه"عيني 
ــيم ــين كن ــه رنگ ــاده ك ــار ب ــه زرقبي جام

  
جام غروريم و نام هشياري اسـت   كه مست

)52: همان(  
مفاهيم انتزاعي مقصد هستند و به ترتيـب بـا مبـدأهاي     "غرور"و "زرق"در اين بيت، 

  اند.  به صورت عيني توصيف شده "جام"و  "جامه"عيني

  . اسم نگاشت مدحي5-1-4
 وي. هسـت  نيـز  خودستاي و مداح شاعري گذشته خود، شاعران ادبي سنّت به توجه با حافظ،

 شُـغلِ  عينـي  وسـايل  از خود، شعر از خودستايي و مدح انتزاعي مفهوم و موضوع عيني توصيف براي
 سـخن  يـش آرا ابـزار  ديگـر  و) سـخن  عـروس  بـراي ( نقـاب  ،)قلم ني (= كلك قبيل از خود شاعري
  :است نموده استفاده

كلــك مشــاطه صــنعش نكشــد نقــش مــراد
  

هــر كــه اقــرار بــدين حســن خــداداد نكــرد  
)103: همان(  

و  "كلـك "مفاهيم انتزاعي مقصد هسـتند كـه بـا مبـدأ      "مراد"و  "صنع"در اين بيت، 
  اند.  توصيف عيني شده "نقش كشيدن"
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از آن ساعت كه جام مي به دست او مشـرف شـد
  

ساغر شـادي بـه يـاد مـي گسـاران      زد  زمانه
)109: همان(  

 "سـاغر بـاده نوشـيدن   "مفهوم انتزاعي مقصد است كـه بـا مبـدأ     "زمانه"در اين بيت، 
  توصيف عيني شده است.

ــداختز روي ظفــربخــت جمــال نقــاب ان
  

عــدل بــه فريــاد دادخــواه رســيد  كمــال
)168: همان(  

ترتيـب بـا مفـاهيم      سـتند كـه بـه   مفاهيم ذهني مقصد ه  "عدل"و "بخت"در اين بيت، 
  اند.  توصيف عيني شده "به فرياد رسيدن"و  "نقاب انداختن"عيني 

  . اسم نگاشت فلسفي5-1-5
فضـل  و دانايي اظهار همچنين و حافظ عصر در بخش اميد و مسلّم و روشن فكر نبود 

 دانِزاهـ  و واعظـان   طبقـه  همچـون  حـافظ،  عصـر  اجتمـاعي  طبقات از برخي ميان در نمايي
 مفـاهيمي  و حقيقت به نسبت نوعي، انسانِ در ناآگاهي اصلِ ديگر سويي از و ناآگاهِ رياكار
 را آدمـي  كار نهايت و عاقبت كه شناختي با حافظ ذهن در نيز و مرگ مانند مبهم و پيچيده
 عقل كند  مي ثابت كه است مختلفي عوامل و علل جمله از ديده،  مي خيامي نااميدي و مرگ
 رندي حافظ نزد برساند. از همين رو، مقصود منزل سر به را ها  انسان تواند  نمي انديش فلسفه

 در كـه  اسـت  اي  بيكـاره  عقـل  از بهتـر  ذهني، مفاهيم آن به متعلق توصيفي وسايل و مستي و
 از وي بـا اسـتعانت   بنـابراين، . دسـت يابـد   اميـد  و آگـاهي  عـالمِ  به نتوانسته و مخمسه افتاده 

 بـدو  اسـتوار  ايمـان : «در واقـع  سر به منزل مقصود بـرده اسـت؛   راستينِ ايمان و مستي رندي،
 آنها همة رود،  يـنم طريقت و شريعت داران  دكان بار زير همان اتكاء به و بخشد مي اطمينان

  ).34-35: 2537 دشتي،( »داند  مي جاه و مال كسب راه و ريا و تدليس بساط را
نيسـتلفضـ وعقـلرهاي كـه  در كارخانه

  
ــد  ــرا كنـ ــولي چـ ــعيف رأي فضـ ضـ ــم فهـ

)131: همان(  
مفـاهيم انتزاعـي مقصـد هسـتند كـه بـا مفـاهيم         "فهم"و "فضل"،"عقل"در اين بيت،

  اند.  توصيف عيني شده "فضولي كردن"و "ره"عيني
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طوطيي را به خيال شـكري دل خـوش بـود
  

ــا نقــش امــل باطــل كــرد  ســيل فن ــاگهش ن
)96: همان(  

مفاهيم انتزاعي مقصد هسـتند كـه بـا مفـاهيم عينـي حـوزة        "امل"و "فنا"در اين بيت، 
  اند.  توصيف شده "باطل كردن"و  "نقش"، "سيل"مبدأ، يعني

ــه  ــه مســتيعقــلاگــر ن ــرو كشــد لنگــرب ف
  

چگونــه كشــتي از ايــن ورطــه بــال ببــرد      
)93: همان(  

 "فـرو كشـيدن لنگـر   "مفهوم انتزاعي مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ       "عقل"در اين بيت، 
  توصيف عيني شده است.

  هاي ساختي  . استعاره5-2
 كـه  را كسـاني  و كنـد   مـي  مبـارزه  نفاق و دروغ ريا، سالوس، با كه است كسي حافظ

 عينـي  مفـاهيم  بـا  انـد،   داده قـرار  جاه و مال كسب براي دستاويزي را معنوي و روحاني امور
 و فروشي نخوت يدن،خر عشوه و دادن عشوه فروشي، زهد زرق، جامه سالوس، خرقة شده

 حـافظ  كـه  است عيني هاي  پديده و وسايل جمله از شدن فروخته دهد؛  مي قرار طنز مورد... 
 نشـانگر  شـد،  اشـاره  ايـن  از پـيش  كه طور  همان است؛ نموده استفاده انه  آ از نمونه اشعار در

  .است حافظ عصر در مذكور طايفة همان بازارگرمي از نوعي
حـافظ شـيرازي   ديوان استعاره را در غزليات  1070مورد از  163 هاي ساختي،  استعاره

هـاي زيـر كـه      باشد. نمونـه   % مي24/15اندكه بسامد فراواني آنها برابر   به خود اختصاص داده
  هاي مفهومي ساختي هستند:  دهندة استعاره  برگرفته از اين غزليات هستند نشان

ــه  گــران جــان بگذشــتزهــد فروشــانتوب
  

ي و طرب كردن رنـدان پيداسـت  وقت رند 
)22: همان(   

زهد "مفهوم ذهني مقصد است و با اسم نگاشت ساخت دستوري  "زهد"در اين بيت،
  توصيف عيني شده است. "كاالي تجاري است

كه تو رامفروش اين همه نخوتاي توانگر 
  

ســر و زر در كنــف همــت درويشــان اســت 
)41: همان(  
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ي مقصد است و با اسـم نگاشـت سـاخت دسـتوري     مفهوم ذهن "نخوت"در اين بيت، 
  توصيف عيني شده است. "نخوت و خودبيني كاالست"

كه بر ما گـذري خـواهي كـرد عشوه دادند
  

ديدي آخر كه چنين عشوه خريـديم  و برفـت   
)65: همان(  

ــت، ــا اســم نگاشــت ســاخت     "عشــوه"در ايــن بي مفهــوم ذهنــي مقصــد اســت كــه ب
  ي شده است.توصيف عين "عشوه كاالست"دستوري
انــدبـه جلــوه آمــدهحســن فروشــاناگرچـه  

  
كسي به حسن و مالحـت بـه يـار مـا نرسـد      

)111: همان(   
مفهــوم انتزاعــي مقصــد اســت كــه بــا اســم نگاشــت ســاخت  "حســن" در ايــن بيــت،

  توصيف عيني شده است. "حسن كاالست"دستوري
هـاي دسـتوري     از سـاخت شود، شاعر عموماً   هاي باال ديده مي  گونه كه در نمونه  همان

  مرتبط با كاال و خريد و فروش آن براي عيني كردن مفاهيم انتزاعي استفاده كرده است. 

 هاي جهتي  . استعاره5-3

 بـه  شـيرازي  حافظ ديوان غزليات در را استعاره 1070 از مورد 74 جهتي، هاي  استعاره
تـر    بررسـي دقيـق   .باشـد   مـي  %91/6 برابـر  آنهـا  يـفراوانـ  بسـامد  كـه  اند  داده اختصاص خود

نمـايي مفـاهيم     هاي متفـاوت بـراي عينـي     دهد كه شاعر از جهت  هاي جهتي نشان مي  استعاره
  شود.  ذهني استفاده كرده است كه در ادامه به آنها پرداخته مي

  .. اسم نگاشت ايمن (راست) راه مفيد و درست است5-3-1
   كجا موعد ديدار كجاست آتش طور  در پيش ايمنشب تار است و ره وادي 

)22: همان(  
ــبان وادي  ــنش ــرادايم ــه م ــد ب ــي رس گه

  
كه چند سال به جـان خـدمت شـعيب كنـد     

)132: همان(   
مقصد است كه با جهت ايمـن (راسـت) توصـيف     "مفيد بودن" در اين ابيات، مفهوم

  ).52عيني شده است (نك. مريم: 
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  .. اسم نگاشت درون، پوشيده است5-3-2
ــرس درونراز  ــت پـ ــدان مسـ ــرده ز رنـ پـ

  
ــام را      ــالي مق ــد ع ــال نيســت زاه ــاين ح ك

)13: همان(  
توصـيف   "درون"كه مقصـد اسـت بـا مبـدأ جهتـي       "پوشيدگي"در اين بيت، مفهوم 

  شده است.
  .. اسم نگاشت برون، آشكار است5-3-3

   بنال هان كه از اين پرده كار ما به نواست  جايي اي مطربـد كـش رونـبرده ـم ز پـدل
)24: همان(  

ـتمداشـتيوسفكهروزافزون حسن آن از من دانس
  

از پرده عصمت برون آرد زليخا را  عشق كه
)10: همان(   

توصـيف   "بـرون "مقصد است كه با مبدأ جهتـي  "آشكار شدن"در اين ابيات، مفهوم 
  شده است.

  .. اسم نگاشت كُنج، قناعت است5-3-4
قناعــت بــاقي اســتكــنجگــنج زر گــر نبــود

  
هـاي تـار    فقـر و خلـوت شـب    كـنج افظا در ح
  

آن كه آن داد به شاهان به گدايان ايـن داد  
)82: همان(  

تا بود وردت دعا و درس قرآن غـم مخـور  
)177: همان(

 
  عيني شده است. "كنج"مقصد است كه با مبدأ جهتي "قناعت"در اين ابيات، مفهوم 

  . اسم نگاشت بلند و باال، برتر است.5-3-5
ــر ن ــنيديهـ ــردم نشـ ــه كـ ــاد كـ ــه و فريـ الـ

  
ــت    ــت جناب ــد اس ــه  بلن ــارا ك ــت نگ پيداس

)19: همان(  
مفهـوم ذهنـي مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي          "عظمت و بزرگي"در اين بيت،      

  توصيف شده است. "باال"
از عقـل اسـتباالترحريم عشق را درگه بسي

  
 كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد 

)87: همان(  
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 "بـاالتر " مفهوم ذهني مقصد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي      "منزلت و قدر" در اين بيت،
  توصيف عيني شده است.

ــت ــدد از بخ ــر م ــا گ ــدتحافظ ــدبلن باش
  

ــد   ــمايل باشـ ــاهد مطبـــوع شـ ــيد آن شـ صـ
)312: همان(  

 "بلنـد "مفهـوم ذهنـي مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي          "كمال بخـت " در اين بيت،
  توصيف عيني شده است.

    . اسم نگاشت پيش، كوچكي/ بزرگي است.5-3-6
روشـــــني طلعـــــت تـــــو مـــــاه نـــــدارد

  
ــدارد       ــاه نـ ــق گيـ ــل رونـ ــو گـ تـ ــيش پـ

)92: همان(  
توصـيف   "پيش"مفهوم ذهني مقصد است كه با مبدأ جهتي  "كوچكي"در اين بيت، 

  عيني شده است.
پـيشرواست نرگس مست ار فكند سـر در

  
كه شـد ز شـيوة آن چشـم پرعتـاب خجـل      

)210: همان(  
 "پيش"مفهوم ذهني مقصد است كه با مبدأ جهتي "خجالت و كوچكي"در اين بيت،

  توصيف عيني شده است.

  . اسم نگاشت فراز، بلندمرتبگي است.5-3-7
از آن زمـــان كـــه بـــر ايـــن آســـتان نهـــادم روي

  
ـاه مــن اســت    ـيد تكيــه    گـ ـند خورشـ فــرازمسـ

)44: همان(  
 "فـراز "مقصـد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي       مفهـوم ذهنـي   "بلنـدمرتبگي "در اين بيت، 

  توصيف عيني شده است.

  مرتبگي است.  . اسم نگاشت زير، دون5-3-8
حافظ ايـن خرقـه كـه داري تـو ببينـي فـردا

  
ــا بگشــايند   ــه دغ ــرش ب ــار ز  زي كــه چــه زن

)142: همان(  
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توصـيف   "زيـر "مفهوم ذهني مقصد است كه با  "مرتبگي و فريب  دون"در اين بيت، 
  ست.عيني شده ا

دست حسـن تـو انـدزيرچو شاهدان چمن
  

كرشــمه بــر ســمن و جلــوه بــر صــنوبر كــن 
)272: همان(  

 توصـيف  "زيـر "شاهدان مفهوم ذهني مقصد است كه بـا   "مرتبگي  دون"در اين بيت،
   .است شده عيني

  . اسم نگاشت اوج، برتري است.5-3-9
ــاي  ــد اوجهمــ ــا افتــ ــه دام مــ ــعادت بــ ســ

  
مـــا افتـــد  اگـــر تـــو را گـــذري بـــر مقـــام 

)82: همان(  
توصـيف   "اوج"مفهوم ذهني مقصد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي      "برتري"در اين بيت، 

  عيني شده است.
ــور ــرادران غيـ ــم بـ ــه رغـ ــر بـ ــز مصـ عزيـ

  
ــيد    ــاه رس ــه    اوج م ــد ب ــر آم ــاه ب ــر چ ز قع

)168: همان(  
 "اوج"جهتـي  مفهوم ذهني مقصد است كه با مبدأ "برتري و بلندپايگي"در اين بيت، 

   .است شده عيني صيفتو
ــديش ــمان مينـ ــان از آسـ ــتان جانـ در آسـ

  
ــه خــاك پســتي   ســربلندي افتــي ب اوج كــز

)297: همان( 
 عيني توصيف "اوج"جهتي مبدأ با كه است مقصد ذهني مفهوم "برتري"در اين بيت،

  .است شده
  . اسم نگاشت بن، بنياد است5-3-10

ــناز  ــژه بـ ــر مـ ــاهـ ــت بيـ ام آب روان اسـ
  

ــل لــ    ــرت مي ــد   اگ ــا باش ــوي و تماش ب ج
)112: همان(  

  .توصيف عيني شده است "بن"مفهوم ذهني مقصد است كه با مبدأ جهتي  "بنياد"در اين بيت، 
  . اسم نگاشت سر، بلندقدري است.5-3-11

در خرقه چو آتش زدي اي عـارف سـالك
 

جهدي كن و سر حلقه رنـدان جهـان بـاش    
)188 :همان(  
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خـاك كــوي تــو بـه صــحراي قيامــت فــردا
  

ــريم   ــات ب ــر مباه ــر از به ــرق  س ــر ف ــه ب هم
)257: همان(  

 "سر" مفهوم ذهني مقصد است كه با مبدأ جهتي "بلندقدري و منزلت" در اين ابيات،
  توصيف عيني شده است.

  .. اسم نگاشت دور، غيرممكن است5-3-12
خــواهم از زلــف بتــان نافــه گشــايي كــردن

  
ــنم  ــا كــه خطــا مــي   بي اســت همان دور فكــر

)245: همان(  
 "دور"مفهوم ذهني مقصد اسـت كـه بـا مبـدأ جهتـي      "غيرممكن بودن"در اين بيت، 

  توصيف عيني شده است.
هـاي    ) در زير، تعداد و بسامد فراواني انواع مختلف اسـتعاره 2در انتها، جدول شماره (

  دهد.  جهتي را نشان مي
 

  هاي جهتي  ره. تعداد و بسامد فراواني انواع مختلف استعا2جدول شماره 
 بسامد فراواني تعداد هاي جهتيانواع استعاره

  %81/10 8 راست
  %75/6 5 درون
  %75/6 5 بيرون
  %92/18 14 كنج
  %51/13 10 بلند
  %92/18 14 پيش
  %36/1 1 فراز
  %81/10 8 زير
  %40/5 4 اوج
  %36/1 1 بن
  %05/4 3 سر
  %36/1 1 دور
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  گيري نتيجه
شناسـي شـناختي بـه      بر آن بود كه با استفاده از رويكرد زبـان  در پژوهش حاضر سعي

حـافظ شـيرازي پرداختـه شـود. بـدين منظـور ابتـدا        ديـوان  بررسي انواع استعاره در غزليات 
 شناسـانه،    هـاي هسـتي    تمامي غزليات به دقت مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد و مـوارد اسـتعاره      

فـي مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. نتـايج       ساختي و جهتي مشخص شدند و از نظر كمـي و كي 
% و 24/15%، 85/77ها با بسامد فراوانـي    پژوهش نشان داد كه شاعر به ترتيب از اين استعاره

 هـاي   نگاشـت  % استفاده كرده است. همچنين، مطالعات بيشتر نشان داد كه وي از اسـم 91/6
هاي   ي هستي شناسانه و از جهتها  عاشقانه، عارفانه، رندانه، مدحي و فلسفي در بيان استعاره

راست، درون، بيرون، كنج، بلند، پيش، فراز، زير، اوج، بـن، سـر و دور بـراي بيـان مفـاهيم      
 و كمـي  نظـر  از مفهـومي  هـاي  اسـتعاره  باالي هاي جهتي استفاده كرده است. بسامد  استعاره
بـر مبنـاي    انـدازه  چـه  تـا  حـافظ شـيرازي   امركه اين بر است آشكار و صادق گواهي كيفي

درواقع حافظ با به كـار بـردن    .است بوده ماهر و توانا زبانشناسي شناختي شاعري انديشمند،
بـا   خصـيتي انديشـمند و منتقـدي اجتمـاعي    اين نوع از استعاره با بسامد باال در زبان شـعر، ش 

  نمايان مي سازد. و رندي مداح از خودعاشقانه، عارفي ژرف انديش  يبينش
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