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که زبان را در تعامل با انديشه ،منطق و ادراک ميداند .در اين رويکرد ،مفاهیم انتزاعي و گنگ
توسط مفاهیم ملموس و آشنا ساختاربندي ميشوند .نظريهي استعارهي مفهومي ،از نظريههاي
مهم زبانشناسي شناختي است و در اين میان احساس که مفهومي ذهني است؛ يکي از حوزه-
هاي مورد مطالعه ميباشد .بر اين اساس ،پژوهش حاضر به بررسي و مقايسهي استعارههاي
مفهومي غم و شادي در آثار دو نويسندهي معاصر ايراني و انگلیسي به نامهاي افغاني و ايشي-
گورو (برندهي جايزهي نوبل ادبي  )8942ميپردازد .براي انجام مراحل پژوهش ،ابتدا  89مورد
از آثار دو نويسندهي فوق که در آنها مفهوم استعاري يکي از حوزههاي غم و شادي به کار
رفته بود ،استخراج گرديد که از اين مجموعه 14 ،مورد به استعارههاي غم و  40مورد به
استعارههاي شادي مرتبط گرديد و رايجترين حوزههاي مبدأ براي مفهومسازي دو احساس بیان
و مشخص گرديد فراواني استعارههاي غم و تنوع معنايي آنها بیشتر از حوزهي شادي مي-
باشد .سپس استعارههاي غم و شادي بر اساس مدل کوچش ،براي تشخیص اين که غالب
استعارهها در کدام گروه قرار ميگیرند ،تقسیمبندي شد .پس از تحلیل دادهها ،تالش شد
پربسامدترين نگاشتهاي استعاري و حوزههاي مبدأ که در ساخت استعارههاي غم و شادي به
کار مي روند ،تعیین گردد.
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 -1مقدمه
از ديدگاه زبانشناسي شناختي ،استعاره روشي براي درک معناست که حوزهي ذهني بر اساس
حوزهي ديگر که اغلب عیني و ساده است ،مفهومسازي و درک ميشود .استعاره در زندگي
روزمرهي ما جاري است ،يعني چیزي نیست که فقط در زبان وجود داشته باشد بلکه در

انديشهي ما و رفتار ما نیز نمود مييابد .در واقع ،نظام مفهومي متداولي که در قالب آن مي-
انديشیم و عمل ميکنیم ،اساسا ماهیتي استعاري دارد (لیکاف و جانسون .)84 :4101 ،1ماهیت
انتزاعي و تعیین قلمروهاي مبدأيي که براي هر احساس در زبان پرکاربرد است ،يکي از
موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزهي شناختي بوده است (لیکاف.)4022 ،
کوچش ( )8999با الهام از لیکاف ،بحث گستردهاي را به حوزهي احساسات و به ويژه شادي و
غم اختصاص داده است .وي بر اين باور است که درک استعاري بشر از احساسات براساس
شناخت او از دنیاي اطرافش است و سخن گفتن از احساس بدون اين که از حوزهي معنايي
ديگري استفاده شود ،تقريبا غیر ممکن است .به بیان ديگر ،معموال احساسات را با به کارگیري
استعاره يا مجاز بیان ميکنیم .به اين ترتیب ،نگاشتي استعاري از حوزهي مقصد بر حوزهي مبدأ
انجام ميگیرد و حوزهي عیني مبناي حوزهي انتزاعي احساس ميشود .بر اين اساس موضوع
مورد توجه اين است که در بیان احساس چه قلمروهاي مبدأيي مورد استفاده قرار ميگیرد.
کوچش 2رايجترين قلمروهاي مبدأ و مقصد در فرايند استعارهسازي را از واژهنامهي
کالینزکوبیلد 3استخراج کرده و  41قلمروي مبدأ رايج را معرفي ميکند .اعضاي بدن ،سالمتي و
بیماري ،جانوران و گیاهان ،ساختمان و بناها ،ابزار و ماشین آالت ،ورزش و بازيها ،پول و
معامالت اقتصادي ،آشپزي و غذا ،گرما و سرما ،تاريکي و روشنايي ،نیروها ،حرکتها و
جهتها .در اين میان قلمروهاي مقصد متعارف عبارت است از :احساس ،امیال ،اخالق ،تفکر،
جامعه ،سیاست ،اقتصاد ،روابط انساني ،ارتباط ،زمان ،زندگي و مرگ ،مذهب ،رخدادها و
فعالیتها (کوچش.)81 :4101 ،

__________________________________________________________________________
George lakoff & Mark Johnson2
-Zultan kovecses
3
-Colins cobuild English guides
1-

25

یگورو15
استعارهی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایش 

بررسی تطبيقی

اين يافتهها شواهد قاطعي را براي اين ديدگاه که استعارههاي مفهومي تكجهتي هستند در
اختیار ميگذارند .جهت آنها از حوزههاي عیني به حوزههاي انتزاعي است .رايجترين حوزه-
هاي مبدأ عیني هستند ،در حالي که رايجترين حوزههاي هدف ،مفاهیم انتزاعياند(همان).
نکتهي حائز اهمیت در رابطهي عواطف و زبان اين است که ارتباطات بشر پیوسته از افکار و
احساسات او تأثیر ميپذيرند و شناخت عواطف بر تعامالت اجتماعي اثرگذار است .عواطف
مبناي ارتباط است و از آنجا که ويژگي بارز فرهنگي و قومشناختي است ،در پژوهشهاي
بینازباني و بینافرهنگي اهمیت ويژهاي دارد (افراشي و مقیميزاده .)8 : 4101 ،مفهومي که در
اين پژوهش بدان پرداخته ميشود .بررسي استعارههاي مفهومي حوزههاي غم و شادي در آثار
افغاني و ايشي گورو ميباشد .با توجه به هم سويي برخي از آثار و تطابق زمان زندگي دو
نويسنده در توصیف دوران بعد از جنگ جهاني دوم ،براي پژوهش انتخاب شدند و از آنجا
که در خصوص استعارهي مفهومي غم و شادي در آثار اين دو نويسندهي معاصر تحقیقي
صورت نگرفته ،اين مقاله بديع و نو به نظر ميرسد.

-1-1بيان مسئله
بر اساس نظريهي استعارهي مفهومي که ريشه در زبان انسان ،ذهن و تجارب فیزيکي و
اجتماعي او دارد ،يکي از داليل مهم شناختیون در مطالعهي زبان از اين فرض ناشي ميشود که
زبان الگوهاي انديشه و ويژگيهاي ذهن انسان را منعکس مي کند (کرافت و کروز،
.)484:8991
اين ديدگاه نیز که نويسندگان آثار ادبي ،متأثر از جامعهاي هستند که در آن زندگي ميکنند،
فرصتي فراهم ميکند تا با نگاهي به آثار و بررسي استعارهي مفهومي در آنها به رويکرد و
نگرش نويسندگان به مسائل مختلف اجتماعي پرداخته شود .بررسي جنبههاي مختلف مفهوم-
سازي عواطف و شناخت حوزههاي مبدأ و مقصد در هر فرهنگي از يك سو به شناخت بهتر
جهانبینيها در آن فرهنگ منجر ميشود و از سوي ديگر ،ابزاري براي تبیین قسمتي از
انديشهي اقوام و ملل ميباشد.
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-7-1اهداف تحقيق
اين پژوهش در صدد است تا از طريق بررسي واژههاي غم و شادي در قالب استعارهي
مفهومي در آثار افغاني و ايشي گورو به بسامد نگاشتهاي استعاري و حوزههاي مبدأ در
مفهومسازي غم و شادي و تطبیق ديدگاه دو نويسنده بپردازد.
-5-1ضرورت تحقيق
در سالهاي اخیر در زمینهي بررسي استعارهي مفهومي در آثار ادبي ،مطالعاتي صورت گرفته
است اما اين موضوع در حوزهي غم و شادي در آثار علي محمد افغاني و کازوئو ايشيگورو
بررسي نشده است .اين پژوهش گامي در جهت شناخت استعارههاي مفهومي غم و شادي در
آثار دو نويسنده است و عالوه بر اين ميتواند ما را در دستیابي به سرچشمهي تفکرو انديشهي
نويسندگان ياري دهد ،بنابراين با بررسي استعارههاي مفهومي «غم و شادي» به اليههاي
معنايي دست مييابیم که شايد تا به امروز از ديد خوانندگان دور مانده است.
-0-1پرسشهای تحقيق
 .4چه حوزههاي مبدأيي در ارتباط با غم در آثار افغاني و ايشيگورو به کار رفتهاند؟
 .8چه حوزههاي مبدأيي در ارتباط با شادي در آثار افغاني و ايشيگورو به کار رفتهاند؟
 .1پربسامدترين نگاشتهاي استعاري و حوزههاي مبدأ مورد استفاده در مفهومسازي دو
احساس غم و شادي در اين آثار کدامند؟

-1-1روش تحقيق
در اين پژوهش براساس روش کتابخانهاي دو رمان «شوهر آهو خانم» و «بافنههاي رنج» از
علي محمد افغاني و رمانهاي «هرگز رهايم مکن»« ،بازماندهي روز»« ،ترانههاي شبانه»« ،غول
مدفون» و «هنرمندي از جهان شناور» از کازوئو ايشيگورو مطالعه گرديد .سپس بر اساس
روش توصیفي – تحلیلي آثار موردنظر از لحاظ استعارههاي مفهومي غم و شادي بررسي و
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مقايسه شد .بدين صورت که در ابتدا  89مورد از آثار دو نويسندهي فوق که در همهي آن ها
مفهوم استعاري يکي از حوزههاي غم و شادي به کار رفته بود ،استخراج گرديد .از اين
مجموعه 14 ،مورد به استعارههاي غم و  40مورد به استعارههاي شادي مرتبط گرديد و بعد
رايجترين حوزههاي مبدأ براي مفهومسازي دو احساس بیان و مشخص گرديد فراواني
استعارههاي غم و تنوع معنايي آنها بیشتر از حوزهي شادي ميباشد .سپس استعارههاي غم و
شادي بر اساس مدل «کوچش» براي تشخیص اين که غالب استعارهها در کدام گروه قرار مي-
گیرند ،تقسیمبندي شد .پس از تحلیل دادهها تالش شد پربسامدترين نگاشتهاي استعاري و
حوزههاي مبدأ که در ساخت استعارههاي غم و شادي به کار رفتهاند تعیین گردد و براي
دستیابي به نتايج دقیقتر ،حوزههاي مبدأ معرفي شده کوچش نیز ارائه و با آثار فوق مقايسه
گرديد.

-7پيشينه تحقيق
پژوهشهاي مختلف در حوزهي استعارهي مفهومي از زماني که لیکاف و جانسون ()4029
کتاب «استعارههايي که باور داريم» را چاپ کردند ،آغاز شد .در اين پژوهش سعي دارند تا با
ارائهي انواع مثالها از سه نوع استعارهي مفهومي ساختاري ،هستيشناختي و جهتي آنها را
بشناسانند در پايان به اين نتیجه ميرسند که استعاره نه تنها باعث وضوح و گیرايي بیشتر
انديشههاي ما نميشود ،بلکه عمال ساختار ادراکها و دريافتهاي ما را تشکیل ميدهد.
استعارهها انطباقهاي جزيي و نامتقارني هستند که تنها بخشي از حوزهي مقصد را تبیین مي-
کنند و در حالي که بخشي از حوزهي مقصد را برجسته و مشخص ميکنند ،برخي ديگر از
جنبههاي آن را پنهان ميکنند .تمرکز بر روي برخي جنبهها موجب ايجاد تفاوت بین استعاره-
هايي ميشود که براي مقصدي يکسان به کار ميروند .در ادامهي لیکاف و جانسون ،کووچش،
پژوهشگري است که به اهمیت عواطف در استعاره تأکید کرد؛ وي مقالهي «استعاره و زبان
عواطف» ( )8999را در معرفي استعارههاي مفهومي عواطف نوشت و اظهار داشت استعاره نه
تنها در زباني که مردم براي بیان احساسات خود به کار ميبرند شايع است ،بلکه وجود آن
براي درک اکثر جنبههاي احساس و تجزيهي احساس ضروري است .بعد از وي ،الن مقالهي
«استعاره و مجاز( )8992را در تحلیل معنيشناسي عواطف از منظر زبان شناسي تاريخي
نوشت .در مورد مقايسهي استعارهي مفهومي بین آثار افغاني و ايشيگورو دو مقاله در ايران
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منتشر شده است .تقيپوري حاجبي و ديگران ( )4102در مقالهي « بررسي تطبیقي استعارههاي
مفهومي حوزهي خشم در رمانهاي «شوهر آهو خانم» و «هرگز رهايم مکن»» و مقالهي
(« )4102استعارههاي مفهومي در طبقهبندي جديد در رمانهاي علي محمد افغاني و کازوئو
ايشيگورو» به بررسي استعارههاي مفهومي در آثار اين دو نويسنده پرداختند .در بررسي
استعارهي مفهومي «غم و شادي» نیز چندين پژوهش انجام شده است؛ زورورز و ديگران
( ،)4108در مقالهي «استعارههاي مفهومي شادي در زبان فارسي :يك تحلیل پیکرهمدار»،
پیکرهاي شامل  41متن از نويسندگان معاصر را با هدف تعیین پربسامدترين حوزههاي مبدأ
شادي مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد که حوزههاي «شي»« ،عمل» و
«ماده» پرکاربردترين حوزههاي مبدأ در پیکرهي مورد مطالعهاند .ملکیان و ساساني ( ،)4108در
مقالهي «بیان استعارههاي غم و شادي در گفتار روزمره» ابتدااستعارههاي احساس موجود در
هر يك از عبارات استعاري را مشخص کردند و سپس اين استعارهها را بر اساس مدل
کوچش تقسیم بندي کرده و سازوکارهاي موجود در آنها را تعیین کردند .تحلیل بر روي
دادهها حاکي از آن است که رايجترين قلمروهاي مبدأ ويراني ،بیماري و مرگ براي غم و
وضعیت روحي وجسمي خوب ،پرواز کردن و باال رفتن براي شادي هستند؛ سرانجام به اين
نتیجه رسیدند که پارهاي از قلمروها فرهنگي هستند؛ يعني قلمروي مبدأيي که در يك فرهنگ
براي مفهومسازي احساسي استفاده ميشود ،ممکن است در يك فرهنگ ديگر يا کاربرد
نداشته باشد يا در مفهوم سازي استعاري ديگري از آن استفاده شود .شريفي مقدم و ديگران
( )4102مقالۀ « مقايسۀ استعاره هاي مفهومي غم و شادي در اشعار پروين اعتصامي» را با جمع
آوري  118مورد استعارۀ غم و شادي در اشعار پروين اعتصامي نوشتند نتايج تفاوت در
فراواني استعاره هاي غم و تنوع آن ها به سبب درک عمیق پروين از آسیبهاي اجتماعي را
نشان داد و تشابه در جسميشدگي ،تشخیص و استفاده از استعارههاي جهتي است که در
حوزههاي مبدأ مشترک شامل زمان ،مکان و سالمت ديده شد.

 -5بحث و بررسی
 -1-5ادبيات تطبيقی
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توسعه ادبیات تطبیقي و استقبال نويسندگان و منتقدان ادبي از آن در اواخر قرن نوزدهم باعث
شد بسیاري از آثار غربي و شرقي مورد تطبیقگري قرار گیرند (سرسنگي .)848:4199 ،ادبیات
تطبیقي به عنوان حرکتي در جريان سیال ادبیات جهاني با مقايسه آثار ادبي کشورها در خدمت
ادبیات بومي و غیربومي و گذر از روح فردگرايي به روح جمعگرايي قرار داشته و در نهايت
پیوند فرهنگ و ادبیات ملل مختلف به مفهوم ادبیات جهاني را رقم ميزند (حدادي،
.)828:4199
 7-5استعاره مفهومی
استعارهي مفهومي ،عینيسازي مفاهیم انتزاعي و ماورايي مثل احساسات زندگي است که طي
فرايندي بر مبناي نگاشت استعاري در دو حوزهي مبدأ و مقصد نمود مييابد .اين استعاره
دستاوردي نو در مقابل استعاره سنتي است که در دهه  4029از سوي جرج لیکاف و مارک
جانسون مطرح شد و کامال برعکس استعاره سنتي که امري بالغي در ظاهر زبان محسوب
ميشود ،با انديشه مرتبط است و پیش از آنکه در قالب يك عبارت زباني بیان شود ،بر مبناي
يك تفکر ذهني ساخته ميشود .در ديدگاه سنتي ،استعاره ابزاري از صناعات ادبي است که
براي زينت کالم و توصیف به کار ميرود ،اما در رويکرد معاصر ،استعاره نشانهاي عیني براي
تجلي مفاهیم ذهني انسان است (لیکاف و جانسون.)481:8991 ،از ديدگاه لیکاف و جانسون
استعارهي مفهومي را ميتوان نگاشت قلمروهاي متناظر در نظامي مفهومي تعريف کرد که در
آن از حوزهي مبدأ به حوزهي مقصد نگاشت صورت ميگیرد (لیکاف .)891 :4001 ،
3

 -5-5قلمروهای مبدأ ،1مقصد 2و نگاشت
استعارهي مفهومي در اصل درک يك مفهوم از طريق يك مفهوم ديگر است .روشي که در آن
حوزهاي ذهني و انتزاعي براساس مفاهیم حوزهي ديگر که غالبا سادهتر و عینيتر است ،به
تصوير کشیده شده و مفهومسازي ميشود .حوزهي انتزاعي «قلمرو مقصد» و حوزهي عیني که
به واسطهي آن درک حوزهي انتزاعي امکان پذير ميشود «قلمرو مبدأ» نامیده ميشود .استعاره

__________________________________________________________________________
- Source domain
2
- Target domain
3
- Mapping
1
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و يا به عبارت بهتر درک استعاره ،نتیجهي نگاشت بین دو قلمرو در نظام مفهومي است.
(ارجمندي و شريفي مقدم.)11 :4102 ،
نظريهي استعارهي مفهومي بیان مي کند که حوزهي مقصد انتزاعي است و براساس حوزهي
مبدأ که بیشتر فیزيکي است ،درک و تصور ميشود .براي مثال در عبارت «غم بر گفتهها و
کردهها و همهي سکنات و حرکات او سايه افکنده بود» ،استعارهي مفهومي «غم گیاه است»
مطرح ميشود که در آن غم حوزهي مفهومي مقصد و گیاه حوزهي مفهومي مبدأ است.

-0-5استعارههای مفهومی غم و شادی
تحقیقات بینا فرهنگي که با مقايسهي زبانها در حوزهي عواطف و احساسات صورت گرفته،
نشان ميدهد که بنیاديترين مقولههاي عاطفي شادي ،غم ،خشم ،ترس و عشق هستند
(کوچش .)89 :8999 ،کوچش بر نقش اصلي زبان در پرده برداشتن از تصورات و باورهاي
مردم يعني دانش مشترک آنها از تجارب بشري و به ويژه تجارب عاطفي تأکید دارد .به
عقیدهي او زبان احساسات تصويري غني و پیچیده را از آن چه هنگام تجربي يك حالت
عاطفي روي ميدهد ،مينماياند؛ وي معتقد است که تنها از طريق استعاره است که زبان
احساسات و عواطف قادر به تجسم و توصیف تجربههاي عاطفي گوناگون و ناملموس ميشود
(همان.)404 :
غم يکي از مفاهیم احساسي است که بر اساس حاالت و تجربیات بدني و شرايط فرهنگي و
اجتماعي پديد ميآيد و در واقع واکنش طبیعي به موقعیتهايي است که شامل دردرواني و
عاطفي مي شود .در حقیقت ،تأثیرات فیزيولوژيکي اين احساس از يك سو و تجربیات
اجتماعي ،محیطي و فرهنگي از سوي ديگر اين مفهوم احساسي را پديد ميآورند .بر اساس
نظريهي استعارهي مفهومي ،تجربیات بدني ماهیتي جهاني دارند و استعارههاي اولیهاي را مي-
سازند که به صورت مشابه و گسترده در فرهنگها و زبانها به کار برده ميشوند .به اعتقاد
لیکاف ( ،)4022بدنمندي مفهومي ،مؤلفههاي زباني هستند که از ظرفیتهاي زيستي بدن
انسان ،تجربههاي جسماني و محیط اجتماعي نشأت ميگیرند و در زبان بازتاب دارند .با استناد
به آثار لیکاف و کوچش معمولترين حوزههاي مبدأ براي احساس غم ،موارد «شي يا ماده»،
«بار سنگین»« ،حیوان« ،دشمن يا حريف»« ،گیاه»« ،بیماري»« ،خرابي و ويراني»« ،گسستگي»،
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«آسیب فیزيکي يا طبیعي»« ،تاريکي و سیاهي»« ،مرگ ،غم و گريه»« ،خمیدن» و «جهت،
(پايین)»است (ارجمندي و شريفي مقدم.)11 :4102 ،
شادي نیز از عواطف بنیادين بشر است و جزئي از انفعاالت و کیفیات نفساني به شمار ميآيد
و نتیجهي تأثر نفس از امري مطلوب است که به زندگي معنا ميبخشد .براساس آراي کوچش
سه استعارهي مفهومي را در ارتباط با شادي ميتوان از هم تمیز داد:
-4استعارههاي عاطفي عام؛ يعني استعارههايي که ارزيابي از مفهوم عاطفي را فراهم ميکنند و
ماهیت پديدارشناسي يا سرشت شادي را به دست ميدهند در مورد استعارههاي مفهومي عام
ميتوان «شادي مايعي در يك ظرف است»« ،شادي گرما /آتش است»« ،شادي جنون است»،
«شادي بیماري است» را در نظر گرفت .اين استعارهها ،استعارههاي عاطفي عام هستند زيرا
هنگام گفتگو در مورد شادي از همهي آنها ميتوان استفاده کرد اين استعارهها نه تنها در مورد
شادي ،بلکه در مورد مفاهیم عاطفي ديگر هم به کار ميروند(کوچش.)882 :4101 ،
 8ـ استعارههايي که ارزيابي شادي را به دست ميدهند؛ مانند «شادي نور است»« ،شادي
احساس سبك شدن است»« ،شادي باال است» و «شادي در آسمان بودن است» ،که همهي اين-
ها ارزيابي کامال مثبتي از شادي به دست ميدهند .حضور نور و روشنايي ،خمیده نبودن ،باال
بودن ،در آسمان بودن همه بسیار مثبتاند که برخالف متضادهاي آن يعني تاريکي ،خمیدگي و
پايین بودن که متضاد شادي هستند و توصیف کنندهي غم و اندوه و افسردگي ميباشند ،هستند
(همان.)880 :
1ـ استعارههايي که سرشت شادي را به دست ميدهند؛ مانند «شادي حیوان است»« ،شادي يك
احساس مطبوع فیزيکي است»« ،شادي سرمستي است»« ،شادي سرزندگي است» که اين
استعارههاي مفهومي رنگ و بوي شادي دارند ،يعني نحوهي احساس خوشحالي که به فرد
دست ميدهد را تصوير ميکنند (همان .)819 :مهمترين حوزههاي مبدأ شادي نیز مفاهیم «شي
يا مادهي درون ظرف »« ،نیرو يا قدرت فیزيکي مثبت همچون رقص و پايکوبي»« ،سالمت،
شادابي و تحرک»« ،پرواز يا اوج داشتن»« ،جهت (باال)» است (ارجمندي و شريفي مقدم،
.)11 :4102

 -1-5معرفی اجمالی دو نویسنده
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علي محمدافغاني( ،)4191نويسندهي پیشکسوت و تواناي ادبیات داستاني معاصر است که
عضو سازمان حزب توده ايران بود و در سال  4111دستگیر شد و در دورهي پهلوي  8سال در
زندان به سر برد و در زندان با نگارش اثر برجستهي شوهر آهو خانم ،به اوج شهرت رسید .و
جايزهي بهترين رمان سال  4119را دريافت کرد .افغاني در اين اثر ،اوضاع سیاسي وتحوالت
اجتماعي ،فرهنگي عصر رضاخاني را به تصوير کشیده است.
کازوئوايشيگورو( ،)4081نويسندهي انگلیسي ژاپني تبار و از نسل بعد از جنگ جهاني دوم
است که تا حال چندين جايزه به خاطر رمانهايش دريافت کرده است و اخیرا با خلق رمان
«بازماندهي روز» برندهي جايزهي نوبل ادبي سال  8942گرديده است.
 -6-5استعارههای غم
اينك نمونههايي از انواع استعارهي مفهومي حوزههاي غم و شادي در آثار افغاني و ايشي گورو
با ذکر اسم نگاشتها و حوزههاي مبدأ تعیین و بسامد آنها مشخص ميشود .نخست استعاره-
هاي غم که احساس منفي در میان ساير احساسات است ،آورده ميشود.
[غم بيماری است]
 فيالواقع در يك لحظهي کوچك ميتوانست رمزها خفته باشد که در کتابي قطور نگنجد.آهو خود را به نديدن زد ،اما چنان ناراحت شد که سرش داغ کرد (افغاني.)844 :4111 ،
 درد توي دلش پیچید ،دردي جانکاه و درمانناپذير .پنجههاي حريف افسونگر و غاصب برروي حق خدايي و انساني او قويتر از آن بود که تصور کرده بود(.همان)808:
 پدر حاال که بازنشسته شده خیلي مراقبت نیاز دارد ،بايد کاري دستش بدهي وگرنه افسردهميشود (ايشيگورو.)42 :4101 ،

[غم مرگ است]
 بيآنکه دلیلش را بداند افسردگي و خواري کشندهاي که درون دلش موج زده ،او را از پايدرآورد (افغاني.)888 :4111 ،
 -در اين مدت طوالني ،غم و اندوه و حسد عصارهي حیاتش را گرفته بود (همان.)181:
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 او ميخواست خاطرات هیلشم را به خاطر آورد ،درست مثل اين که دوران کودکي خود رابه ياد ميآورد و ميدانست که کارش رو به پايان است (ايشيگورو.)41 :4108 ،
 اکسل گفت «حتما وقايع اخیر از پا درش آورده ،عجیب است که اين همه صبوري ازخودش نشان داده (همان.)889 :4101 ،
[غم آتش است]
 مژههاي پايین افتاده و سنگینش را چندبار به هم زد تا با قطرهي اشکي آتش دل را آرام سازد(افغاني.)82 :4111 ،
 آهو از دانستن اين که بیوهي جوان از شوهرش سه طالقه بوده چندان تعجب نکرد بلکهبرعکس ،بر سیاهروزي و تیرهبختي او دلش بیشتر سوخت (همان.)402 :
 حدس زدم بیشتر اعضاي خانواده از زمان فروش خانه چشم از جهان فروبستهاند ،دلمبرايش سوخت (ايشيگورو.)48 :4101 ،
[غم بار است]
 اما کماند کساني که بار غم خود را براي آن که به ديگران سرايت نکند به تنهايي بر دوشميکشند (افغاني.)811:4111 ،
 آنچه بر دلم سنگیني ميکرد اين بود که تومي هر دم بیشتر با اهدا کنندهها هم ذات پنداريميکرد (ايشي گورو.)181:4108 ،

[غم مادهی درون ظرف است]
 قلبش مانند ديگ بخار چنان ميتپید که گويي ميخواست منفجر شود (افغاني.)218:4111 ، اين صحنه خاطرهي آن سگ شیطاني را که گوين در تونل کشته بود به ياد اکسل آورد ،و بازغمي وجودش را پر کرد (ايشيگورو.)181 :4101 ،
[غم فشار و فسردگی است]
 چهار ديوار خانه در لحظات تنهايي مثل قیر تیرهاي هما را درون خود ميفشرد دلش گرفتهبود .هواي بیرون به سرش زده بود تا برود بگردد (افغاني.)4111 ،129 ،
 درست مثل وقتي که چهرهي دوستي را نقاشي ميکنید که شبیه اوست اما نه دقیقا و چهرهينقش شده بر کاغذ حالتان را ميگیرد (ايشي گورو.)482:4108 ،
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 بعد از اين که روتبازي درآورد ،حال من خیلي گرفته شد(همان.)821:[غم آسيب فيزیکی است]
 آيا سزاوار بود بعد از  41سال زندگي پر مهر و وفا و چهار بچهي کوچك و بزرگ ،زن خودرا ناراحت کند و دلش را بشکند (افغاني.)411:4111 ،
 االن نوريکو بیست و شش ساله است و نميتوانیم اجازه دهیم دل شکستگيهاي ديگر وبیشتر مسائل سال گذشته دوباره رخ بدهد (ايشي گورو.)12 :4101 ،
 گريسي ميگويد از اين زندگي سطح باال خسته شدهايد چطور است به ديدن من بیايید پنجعصر منتظرتان هستم وگرنه دلم ميشکند (ايشيگورو.)89 :4101 ،
[غم تلخی است]
 سید میران به دکان برگشت .اوقاتش تلخ شده بود (افغاني.)102 :4111 ، بعضي وقتها که اوقاتش تلخ باشد ،ادعا ميکند که ما کیف قاپ – يا حتي متجاوز هستیم(ايشيگورو.)88 :4101 ،
 اوقاتم از دست میس کنتن تلخ شد که ميخواست بر سر امر جزئي جنجال راه بیندازد(همان.)02 :4128 ،
[غم دریا است]
 بيآنکه دلیلش را بداند ،افسردگي و خواري کشندهاي درون دلش موج زد (افغاني:4111 ،.)888
 بار ديگر آن گفتگو در اتاق پذيرايي يادم آمد و باعث شد موجي از غم و رنجش را تجربهکنم (ايشيگورو.)12 :4101 ،
[غم گياه است]
 غم بر گفتهها و کردهها و همهي سکنات و حرکات او سايه افکنده بود (افغاني:4111 ،.)118
 همراه اين آرزوي نفسگیر ،سايههاي آشکار غم و تلخي هم بود از شبي طوالني حرف مي-زد که تنها مانده و غیبت اکسل رنجش داده بود (ايشيگورو.)122 :4101 ،
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[غم گریستن است]
 هما با بغضي که مانع گفتارش ميشد سکوت کرد .با سر خمیده در پناه چادر هقهق کناندانههاي اشکي فرو ريخت (افغاني.)488 :4111 ،
 بغضي که در تمام ساعتهاي خفقانآور و بحراني بیخ گلويش را ميفشرد ناگهان ترکید وبیرون ريخت (همان.)888 :
 -من نوزادي خیالي را بغل کرده بودم و با چشمان بسته ،آرام ميرقصیدم و با خواننده نجوا

ميکردم «اوه عزيزم ،هرگز رهايم مکن» مادام داشت بیرون در گريه ميکرد و شايد صداي هق-
هق او بود که ناگهان مرا از هپروت درآورد (ايشيگورو.)02 :4108 ،
 « مادام آدم بدي نیست وقتي ديد داري ميرقصي و بچههاي خودتو بغل کردي ،با خودشفکر کرده غمانگیزه که نميتواني بچهدار بشي به همین دلیل گريهاش گرفته» (همان.)499 :

 -1-6-5استعارههای غم براساس نوع تمرکزشان
در ادامه استعارههاي غم را ميتوان براساس نوع تمرکزشان به سه دسته تقسیم کرد:
 )4استعارههايي که بر احساس – واکنش تمرکز دارند يا همان استعارههاي احساسي عمومي
که منحصر به احساس غم نیست و عمومیت دارند و در مورد احساسات ديگر مثل عشق،
ترس و خشم نیز کاربرد دارند .اين استعارههاي احساسي عبارتند از:
 غم مادهي درون ظرف است. غم حريفي در مبارزه است. غم نیروي طبیعي است. غم حیوان است. غم گیاه است. غم مرگ است. غم تغییر فیزيولوژيکي است. )8استعارههايي که روي هر دو بخش (علت احساس و واکنش حاصل از بروز احساس)
تمرکز دارند.
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 غم بیماري است. غم بار است. ) 1استعارههايي که اساسا بر علت احساس تمرکز دارند که موردي براي اين گروه ،در
استعارههاي غم يافت نشد (ملکیان و ساساني.)482-488 : 4108 ،

 -7-6-5مقایسهی حوزههای مبدأ غم با قلمروهای معرفی شدهی کوچش (کوچش ،
)07-01 :1576
جدول ( )1مقایسهی حوزههای مبدأ غم با حوزههای معرفی شده-
ی کوچش
حوزهی مبدأ کوچش

حوزهی مبدأ آثار

اعضاي بدن

گريستن ،تغییر حالت چهره

بیماري

بیماري

حیوانات

حیوان

گیاهان

گیاه
*

ساختمان و بناها
ابزار و ماشین آالت

خرابي دستگاه

ورزش و بازي

حريفي در مبارزه
*

پول و معامالت اقتصادي
آشپزي و غذا

تلخي

گرما و سرما

آتش و گرما

تاريکي و روشنايي

تاريکي

نیروها

ويراني ،آسیب فیزيکي ،فشار/فسردگي ،مانع /بار ،مادهي درون ظرف ،باران ،دريا

حرکت و جهش

در خود فرو رفتن  ،پنهان شدن
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قلمروهاي مبدأ استعارهي غم در آثار فوق با  41قلمرو مبدأ کوچش مقايسه شدند .در اين
مجموعهي  41عضوي جايي براي حوزهي مرگ نميتوان يافت که در آثار هر دو نويسنده اسم
نگاشت «غم مرگ است» مشاهده ميگردد .شايد بتوان مرگ را هم در مجموعهي عام نیروها
قرار داد.
 -2-5استعارههای شادی
شادي احساسي است که در نقطهي مقابل غم قرار دارد و حسي مثبت در نظر گرفته ميشود
که سبب نشاط روحي و افزايش توانايي انسان ميشود .قلمروهاي مبدأ براي اين حس در آثار
افغاني و ايشيگورو از اين قرار است:
[شادی سرزندگی است]
 پنچاه تومان کاسبي کرده بودم بهتر از اين نميشد .شنگول بودم (افغاني.)89 :4114 ،در واقع ،لورا که کنار من بود ،با ديدن پسرها که شاد بودند و لودگي ميکردند سردماغ شد(ايشيگورو.)488 :4108 ،
[شادی جشن است]
رقص و شادماني و بزن و بکوب حیاط ما را روي سرگرفته است (افغاني.)144 :4114 ،
حاال جشن و سرور واقعي در میان مهمانان حکمفرما بود دور تا دور تاالر آقايان ايستاده بودند
و با هم ميخنديدند و به شانهي هم ميزدند (ايشي گورو.)411: 4128 ،
[شادی مادهی درون ظرف است]
 جیغ ميکشیدند و مثل نسیم بهاري همهجا را از شادي و نشاط بيغش لبريز ميکردند(افغاني.)84 :4111 ،
 آهو در عرشه اين کشتي ملکهوار ميخرامید ،با روحي لبريز از شادي ،زلفها را به دستنسیم داده بود (همان.)10 :
 چند دقیقهي بعد وقتي دوشیزه لوسي را فراموش کرده بودم و داشتم از خنده ميترکیدم،متوجه شدم اطرافمان ساکت است (ايشي گورو.)492 :4108 ،
 -شك داريد که با قلبي سرشار از شادي به استقبالشان ميروم (ايشيگورو.)411 :4128 ،
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[شادی دریاست]
 سید میران با ذوقي پرتپش و حبس شده که از خرسند عمیق باطن و هیجان زائدالوصفشسرچشمه ميگرفت ،سخن گفت (افغاني.)419 :4111 ،
 شادي کودکانهاي زيرپوست صورت نغمه موج ميزد (افغاني.)112 :4114 ، سالهاي نخست مانند دورههاي طاليي درهم ميآمیزند و موجي از وجد و سرخوشي را دردلم احساس ميکنم (ايشيگورو.)498 :4108 ،
[شادی نور است]
 سیدمیران که به نوبهي خود از فشار روزه و بيحوصلگي حال و حوصلهي حرفزدننداشت ،چهرهاش ناگهان روشن شد (افغاني.)40 :4111 ،
 چیزي در چشمانش درخشید مصمم بودم که اجازه ندم احساسات منو از کار باز داره(ايشيگورو.)118 :4108 ،
[ شادی خندیدن است]
 مهمان جوان آهو قصهها و سرگذشتهاي کوچك و خوشمزهاي ميدانست که شنونده را ازخنده روده برميکرد (افغاني.)899 :4111 ،
 ممکن بود در مورد چیزي که نگرانمان کرده بود ،بحث کنیم و يا از شدت خنده غش وضعف کنیم (ايشيگورو.)41 :4108 ،
اين دو نويسنده از حوزهي مبدأ «خنده» براي تبیین حوزهي مقصد شادي بهره بردهاند ،چنان که
گريه ،ظهور غم و خنده ،صورت خارجي شادي است.
[شادی پرواز کردن است]
 روح سبك شدهي مرد مؤمن ،يك لحظه از عالم واقع به آسمان رويا پرواز کرد (افغاني،.)111 :4111
 در بهترين حالت هیچ وقت امیل مثل تو از حضورم بال بال نزده است (ايشي گورو:4101 ،.)12
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[شادی مستی است]
همهي اين جريان نواي فرحبخشي بود از يك موسیقي پنهاني که زندگي دمگوش زن
خوشبخت زمزمه ميکرد تا در اعماق روحش بنشیند و او را از لذت بينیازي و شادکامي
سرمست سازد (افغاني.)84 :4111 ،
تا آن لحظه کامال سرخوش و سرحال بودم .ديدن روت خوشحالم کرده بود (ايشي گورو،
.)411 :4108

 -1-2-5استعارههای شادی بر اساس نوع تمرکزشان
همانگونه که در مورد استعارههاي غم انجام شد ،استعارههاي شادي را نیز ميتوان بر طبق نوع
تمرکزشان دستهبندي کرد:
 )4استعارههايي که بر احساس – واکنش تمرکز دارند
شادي نیروي ذهني است که در اين مجموعه ميتوان «شادي پرواز کردن است» « ،شادي جشن
و پايکوبي است»« ،شادي موسیقي است » و «شادي سردرگمي است»  ،را قرار دارد .اين
استعارهها به اين دلیل که سبب ميشوند فرد از حالت عادي خارج شود و رفتار غیر عادي
بکند ،در اين مجموعه قرار ميگیرند.
 شادي مادهي درون ظرف است. شادي جنون است. شادي مادهي خوراکي شیرين است. شادي تغییر فیزيولوژيکي است که شامل خنديدن  ،گريستن ،تغییر رنگ چهره است. شادي نیروي طبیعي است. )8استعارههايي که روي هر دو بخش تمرکز دارند
الف« -شادي وضعیت جسمي و روحي خوب است» که در نقطهي مقابل «غم بیماري است»
قرار دارد.
 )1استعارههايي که اساسا بر علت احساس تمرکز دارند که موردي يافت نشد( .ملکیان و
ساساني)418 ، 4108 ،
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 -7-2-5مقایسهی حوزههای مبدأ استعارهی شادی با حوزههای مبدأ معرفی شده از سوی
کوچش
حوزههاي مبدأ استعارهي شادي با حوزههاي مبدأ معرفي شده از سوي کوچش به شرح جدول
ذيل ميباشد( :کوچش)11-14 : 4101 ،
جدول ( )7مقایسهی حوزههای مبدأ شادی با حوزههای معرفی شدهی
کوچش
حوزهی مبدأ کوچش

حوزهی مبدأ آثار

اعضاي بدن

خنديدن ،گريستن ،تغییر رنگ چهره

سالمتي و بیماري

وضعیت جسمي خوب ،جنون

حیوانات
گیاهان
ساختمان و بناها
ابزار و ماشین آالت

سالم بودن  ،درست کار کردن دستگاه

ورزش و بازي
پول و معامالت اقتصادي
آشپزي و غذا

مادۀ خوراکي (شیرين)

گرما و سرما
تاريکي و روشنايي
نیروها

جشن و پايکوبي ،موسیقي ،مادهي درون ظرف ،انرژي ،نیروي طبیعي ،سردرگمي ،دريا ،نور

حرکت و جهش

پرواز کردن ،باال رفتن
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 -8-5نمودار مقایسهای استعارههای غم در آثار افغانی و ایشیگورو

نمودار ( )4مقايسهي استعارههاي غم در آثار افغاني و ايشيگورو
طبق نمودار( :)4با گردآوري و شمارش شواهد در مجموع  14نمونه در قالب  44اسم نگاشت
در حوزه غم در آثار دو نويسنده مشاهده گرديد .تشابه در همه حوزههاي مبدأ گريستن،
بیماري ،گیاه ،تلخي ،آتش ،آسیب فیزيکي ،فشار و فسردگي ،بار ،ماده درون ظرف ،دريا و مرگ
نشان دهنده عدم تفاوت فرهنگي در مفهوم سازي غم بین دو نويسنده است.
 -7-5نمودار مقایسهای استعارههای شادی در آثار افغانی و ایشیگورو

نمودار ( )8مقايسهي استعارههاي شادي در آثار افغاني و ايشيگورو
طبق نمودار( :)8با گردآوري و شمارش شواهد در مجموع  40نمونه در قالب  2اسمنگاشت در
حوزههاي شادي در آثار دو نويسنده مشاهده گرديد مقايسه اسم نگاشتها و تشابه حوزههاي
مبدأ خنديدن ،سرزندگي ،مستي جشن ،ماده درون ظرف ،دريا ،نور و پرواز کردن نشاندهنده
تشابه فرهنگي دو نويسنده در کاربرد استعارههاي شادي است.
 -0تحليل دادهها
در پژوهش حاضر ،دادهها با هدف بررسي چگونگي باز نمود دو احساس غم و شادي در آثار
دو نويسندهي معاصر ايراني و انگلیسي به نامهاي افغاني و ايشيگورو گردآوري شد .به اين
منظور ،آثار مذکور مطالعه شد و کلیدواژههاي غم و شادي در اين آثار جستجو گرديد سپس
تالش شد تا پربسامدترين نگاشتهاي استعاري و پربسامدترين حوزههاي مبدأ که در ساخت
استعارههاي غم و شادي به کار ميروند ،تعیین گردد و در نتیجهي اين جستجو نمونههايي از
آثار مذکور که در آنها مفهوم غم و شادي در قالب استعارهي مفهومي قابل دريافت بود،
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گردآوري شد .در مجموع از  89شاهد به دست آمده 14 ،مورد در حوزهي غم و  40مورد در
حوزهي شادي از مجموعهي آثار افغاني و ايشيگورو به دست آمد.
پس از آن با ارائهي اسم نگاشتهاي استعارهي غم و شادي در آثار افغاني و ايشي گورو،
مفهوم اين دو احساس معرفي گرديد .سپس حوزههاي مبدأ غم و شادي به نقل از کوچش با
حوزههاي مبدأ آثار در جدولهاي  4و  8مقايسه گرديد.
بر اساس تحلیل صورت گرفته پربسامدترين قلمروهاي مبدا در مورد هر يك از استعارههاي
مفهومي غم و شادي از اين قرار است :به ترتیب «گريستن» و «مرگ» براي غم« ،مادهي درون
ظرف» براي شادي.
پس از تحلیل و مقايسه دادهها ،مشاهده گرديد که فراواني استعارههاي مفهومي غم و نیز
گستره و تنوع معنايي در آنها به صورت چشمگیري بیشتر از حوزه مقابل يعني شادي بود که
با توجه به ردپاي غم در اغلب آثار قابل توجیه است .شباهت بین حوزه احساس غم ،عالوه بر
استفاده مشترک از استعارههاي وجودي شامل (جسمانگاري) در حوزههاي مبدأ «مادهي درون
ظرف»« ،بار» و «تلخي» ،در حوزههاي مبدأ «بیماري»« ،فشار»« ،گريستن»« ،مرگ»« ،آسیب
فیزيکي» و «آتش»« ،گیاه» و «دريا» نیز شباهتهاي چشمگیري مشاهده شد .شباهت بین حوزه
احساس شادي نیز عالوه بر حوزهي مبدا «مادهي درون ظرف» در جسمانگاري ،در حوزه
«جشن»« ،خنديدن»« ،مستي»« ،سرزندگي»« ،دريا»« ،نور» و «پرواز کردن» است .همچنین بین
نگاشتهاي به کار رفته آثار ،شباهتها به مراتب بیش از تفاوتها بود که خود نمايانگر بعد
همگاني تفکر استعاري غم و شادي است به نحوي که مقايسهي استعارههاي مفهومي در
حوزههاي غم و شادي در آثار افغاني و ايشيگورو ،نشان ميدهد که با وجود تفاوتهاي
اقلیمي و فرهنگي ،هر دو نويسنده از نگاشتها و حوزههاي مبدأ يکساني در دو احساس غم و
شادي بهره بردهاند.
در تحلیلهاي بهدست آمده احساس غم مانند بیماري تصور شده است .از ديدگاه هر دو
نويسنده بیماري و کسالت ،از پديدههاي مرتبط با بدن انسان هستند که انسان همواره آنها را
در زندگي خود تجربه ميکند؛ از نظر افغاني و ايشيگورو در واقع غم رنجي است که در دل
انسان جاي ميگیرد و جان ،سالمت و آرامش انسان را ميگیرد.
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در تحلیل اسمنگاشت «غم مرگ است» ،هر دو نويسنده ،مرگ را بر بنیاد استعارهي ساختاري
براي غم مفهومسازي کردهاند و عبارتهايي مثل از پا درآمدن و رو به پايان بودن کار براي
مفهومسازي غم در آثار اين دو نويسنده نمود دارد.
در استعارهي «غم آتش است» ،افغاني شدت غم را به «آتشي سوزاننده» تشبیه کرده که ويژگي
حرارت و گدازندگي به خود گرفته است .وي با مفهومسازي غم به اين صورت ،به طور عیني
قدرت عذاب اين حس انتزاعي را بیان کرده است و از نظر ايشيگورو ،غم ،آتشي است که
زماني در خانهي دل منزل ميکند و آن را ميسوزاند.
در تحلیلهاي بهدست آمده از آثار هر دو نويسنده ،احساس غم مانند باري تصور شده که
ميتوان آن را بر دوش کشید ،با اين تصور غمي که نويسنده بر دل دارد مانند باري است که
به سبب سنگیني ،موجب عذاب او ميشود و واژهي انتزاعي غم به پديدهي عیني و ملموس بار
تشبیه شده تا بتواند سختي و رنج داشتن اين احساس را نشان دهد.
هر دو نويسنده غم را با مادهي درون ظرف مفهومسازي کردهاند .در اين موارد «غم» به عنوان
پديدهاي مستقل در «درون ظرف» ،کل بدن يا بخشهايي از آن وجود دارد .وقتي غم در ظرف
دل جاي ميگیرد ،گسستگي ،تنهايي ،بي ثباتي ،ناامیدي ،کاستي ،کجي و زشتي ظرف دل را به
دنبال دارد .اين استعاره در آثار افغاني و ايشيگورو با عبارتهاي منفجرشدن و پرشدن آمده
است ،غم م انند مايعات عمل کرده که ظرف آن ،دل شخص است که احساس غم را تجربه
ميکند.
هر دو نويسنده ،گرفتن دل که نشانهي دگرگوني انسان از بروز غم و اندوه است را به عنوان
حوزهي مبدأ براي مفهومسازي غم در نظر گرفتهاند.
هر دو نويسنده آسیب رواني بر اثر بروز غم را يك آسیب فیزيکي در حد ويراني و نابودي در
نظر گرفته اند .دل شکستن نماد غم و رنج و افسردگي است؛ رسیدن غم به دل سبب کم شدن
انگیزهي پیشرفت در انسان ميشود ،گويي غم سنگ يا تیري است که با برخورد به دل ،انگیزه-
ها و امیدها را نشانه ميگیرد و دل را ميشکند .اگر شادي را نیروي ذهني بدانیم که سبب
پیشرفت و امیدواري در انسان ميشود پس عدم وجود آن سستي و ناتواني به بار ميآورد.
طعم و مزهي غم تلخ است .در صورتي که وضعیت روحي فرد را به مثابهي طعم غذا در نظر
بگیريم در اين صورت غم مادهي تلخي خواهد بود که باعث تغییر طعم اين غذا ميشود .در
شواهد انتخابي نويسندگان فضاي تلخ و غمآلودي به تصوير کشیده شده است.
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در تحلیلهاي بهدست آمده ،عظمت و بزرگي و حجم غم مانند دريا تصويرسازي شده است و
ويژگيهاي وسعت و بیکرانگي ،مواج بودن و غرق کردن دريا به غم نسبت داده شده است .هر
دو نويسنده غم را مانند دريايي مواج ميبینند و آن را در اعماق وجود احساس ميکنند.
در اسم نگاشت «غم گیاه است» ،آسیب رواني که غم به انسان ميرساند از طريق يك حوزهي
عیني مانند گیاه نگاشت و درک ميشود .غم مانند درخت و گیاه ريشه ميدواند ،رشد ميکند و
همانند درخت سايهگستر است .در اين شواهد ،نويسندگان با الهام از تصاوير طبیعت ،سايه
گستردن درخت را براي حوزهي مقصد غم در نظر گرفتهاند.
در اسم نگاشت «غم گريستن است» ،غم بخشي از انفعاالت نفساني است که در نتیجهي تأثر
نفس از حصول امري مکروه است و اغلب غیر منتظره و بیرون از تحمل است و با گريستن
نشان داده ميشود که در شواهد هر دو نويسنده نمود دارد .گريه ،ظهور غم در انسان است.
در تحلیلهاي بدست آمده در مورد اسمنگاشت «شادي سرزندگي است» ،حس مثبت
سرزندگي و سردماغ بودن که نشانهي وضعیت جسمي و روحي خوب داشتن است و از
پیروزي و خشنودي انسان حاصل ميشود توسط هر دو نويسنده براي مفهومسازي شادي
استفاده شده است.
در تحلیل «شادي جشن است» ،شادي درون هم چون نیروي محرکهاي است که موجب هیجان
و تالطم روح ميشود؛ گاهي اين هیجان درون به قدري زياد ميشود که جسم را نیز به حرکت
و جنبش در ميآورد و شادي را به صورت رقص و پايکوبي نشان ميدهد.در اينجا به وضوح
ديده ميشود که به طور عادي انسان به عنوان يك ظرف و فضا که احساسات و افکار را در
خود دارد ،زماني لبريز ميشود و اين احساسات دروني خود را در قالب حرکات فیزيکي و
جسمي نشان ميدهد که در آثار هر دو نويسنده نمود دارد.
شادي که در ظرف دل جاي ميگیرد موجب امیدواري ،رقص و پايکوبي و زيبايي ميشود.
مظروف شادي باعث گشادگي و فراخي ظرف دل ميشود .اين حاالت و خصوصیات به طور
کلي بیانگر احساسات مثبت و روحیهي باال هستند.
يکي ديگر از مفاهیمي که معناي دروني شادي را محسوس و ملموس ميکند ،مفهوم عیني نور
است .از آنجايي که انسان سالم و شاد از هیچ غصه و اندوهي رنج نميبرد و از ديدگاه مثبتي
جهان را نظاره ميکند؛ هر دو نويسنده از عبارتهاي روشن شدن و درخشیدن که نماد روشني
و دل زنده بودن هستند براي مفهومسازي شادي بهره بردهاند.
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هر دو نويسنده از حوزهي مبدأ «خنده» براي تبیین شادي بهره بردهاند ،چنان که خنده ،صورت
خارجي شادي است و مانند پادزهري عمل ميکند که هیچ چیزي سرعت و توانايي آن را
براي متعادل کردن ذهن و بدن ندارد.
يکي از حوزههاي با اهمیت در توصیف مفهوم معقول و ذهني شادي ،بیان ويژگيهاي اندام در
رفتارهاي مشترک میان انسان و حیوان است .از اين رو بستر مناسبي براي استعارهي شناختي
فراهم ميکند .افغاني و ايشيگورو ويژگي حوزهي پرندگان مثل پرواز کردن و بال بال زدن را
به شادي انتقال داده و آن را قابل درک و مفهومي کردهاند .عیني کردن مفهوم شادي از طريق
ويژگيهاي پرنده ،حساس و لطیف بودن روحیهي نويسندگان را نشان ميدهد.
میل به شادي ،خصوصیت مشترک همهي اقوام و ملتهاست .از اين رو مستي حاصل از شادي
در فرهنگ عمومي همواره ارزشمند و مثبت شمرده ميشود .در اين اسم نگاشت ضمن در نظر
گرفتن ويژگيهاي برجستهي فرح و لذت براي شادي ،مستي با معناي خوشايند ،مثبت و
برجسته شده است.

 -1نتيجهگيری
امروزه ،بررسي استعاره در حوزههاي مختلف زبان توجه بسیاري را به خود جلب کرده و بي-
ترديد احساس يکي از مهمترين اين حوزههاست غم يا غصه را ميتوان احساس منفي در میان
ديگر احساسها دانست و شادي يکي ديگر از مفهومهاي بنیادي احساس است که در نقطه
مقابل غم قرار دارد و حسي مثبت تعبیر ميشود .پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه
استعاره مفهومي غم و شادي در آثار افغاني و ايشي گورو انجام گرفت؛ در مجموع مقايسهي
 89نمونه از استعارههاي مفهومي در حوزههاي غم و شادي در آثار دو نويسنده ،نشان ميدهد
که با وجود تفاوتهاي اقلیمي و فرهنگي ،هر دو نويسنده از نگاشتها و حوزههاي مبدأ
يکساني در دو احساس غم و شادي بهره بردهاند و بر اين اساس نتايج زير به دست آمد:
 در مقايسه حوزههاي مبدأ غم ،هر دو نويسنده از حوزههاي بیماري ،مرگ ،آتش ،بار ،مادهيدرون ظرف ،فشار و فسردگي ،آسیب فیزيکي ،تلخي ،دريا ،گیاه و گريستن بهره بردهاند که
حوزه مبدأ «گريستن» و «مرگ» ،در آثار دو نويسنده بسامد بااليي دارد.
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 در مقايسه حوزههاي مبدأ شادي ،هر دو نويسنده از حوزههاي سرزندگي ،جشن ،مادهيدرون ظرف ،دريا ،نور ،خنديدن ،پرواز کردن و مستي بهره بردهاند که حوزه مبدأ «ماده درون
ظرف» از بسامد بااليي برخوردار است.
در تطبیق با حوزههاي مبدأ معرفي شده «کوچش» ،در مييابیم که حوزههايي مثل ساختمان و
بنا ،ابزار و ماشین آالت ،ورزش و بازي ،پول و معامالت اقتصادي و گرما و سرما در حوزهي
غم و شادي در اين آثار جايي ندارند.
با مشاهدهي استعارههاي مفهومي مربوط به حوزههاي غم و شادي در آثار فوق به اين نتیجه
ميرسیم که استعارههاي احساس ،مربوط به مفهومسازي وضعیتهاي مختلف روحي و رواني
در شرايط مختلف فرهنگي هستند و با وجود تفاوتهاي شخصیتي و فرهنگي ،به طور کلي دو
نويسنده ممکن است نگاه يکساني به مقولهي غم و شادي در جهان پیرامون خود داشته باشند.
درحاليکه بر اساس يافتههاي (ملکیان و ساساني )4108 ،در مفهومسازي استعاري پارهاي از
قلمروها فرهنگي هستند و ممکن است از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشند که در مورد
آثار افغاني و ايشيگورو اينگونه نبوده است .پس از تحلیل و مقايسهي دادهها ،مشاهده گرديد
که فراواني استعارههاي مفهومي غم با  18درصد و نیز گستره و تنوع معنايي در آنها به
صورت چشمگیري بیشتر از حوزهي مقابل يعني شادي با  12درصد بود که با توجه به
مضامین تلخ اجتماعي به کار رفته در آثار قابل توجیه است .همچنین بین استعارههاي به کار
رفته آثار ،شباهتها به مراتب بیش از تفاوتها بود که خود نمايانگر عقايد مشابه و تفکر
يکسان اين دو نويسنده در حوزهي غم و شادي است.
References
Allen, Kathryn. Metaphor and Metonymy: A Diachronic Approach.
UK: Wiley-Blackwell, Philsoc Society, 2008.
Arjomandi, Elaheh, and Azadeh Sharifi Mogaddam. “Arzyabi-e
mizan-e Tatabog-e Estearehha-ye Maphhoomi Kalami va Ghair-e
Kalami Hozehhay-e Gham va Shadi Dar Ashaar-e Doreh-e Ebtedaie
the

55

[“Assessing

”Shenakhti

Zabanshenasi-e

Manzar-e

az

21یگورو
 استعارهی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایش

بررسی تطبيقی

Compatibility of Verbal and Nonverbal Conceptual Metaphors Areas
of Sadness and Happiness in Elementary School Poetry from the
Perspective of Cognitive Linguistics”]. Faslnameh Motaleat-e
Zabanha va Gooyeshha-ye Gharb-e Iran, Razi University, vol. 6, no.
21 (1397/2018): 59-75.
Afrashi, Azita, and Mohammad-Mahdi Moghimizadeh. “Estearehhaye Mafhoomy dar Hozeh-e Sharm ba Estenad be Shavahedi az Sher-e
Classsic-e Farsi” [“Conceptual Metaohors in the Field of Shame
Based on Evidence from the Classical Persian Poetry”].
Zabanshenakht, Pazhuheshgah-e Olum-e Ensani va Motaleat-e
Farhangi, vol. 5, no.2 (1393/2014): 1-20.
Afghani, Ali-Mohammad. Shohar-e Ahoo Khanoom [Ahoo
Khanoom’s Husband]. Tehran: Amirkabir, 1344/1965.
--- .Baftehha-ye Ranj [Woven Suffering]. Tehran: Amirkabir,
1361/1982.
Croft, Wiliam, and Allen Cruse. Cognitive Linguistics. Journal of
Pragmatics, cambridje:cambridje university press, 2004.
Haddadi, Mohammad-Hossien. “Role of World Literature and
Comparative Literature in the Cultural Interaction of Nations”.
Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanhaye Khareji, vol. 26, no. 2 (Autumn and Winter 1400): 576-592.
Ishiguro, Kazuo. Hargez Rahayam Makon [Never Let Me Go].
Translated by Sohail Sommi. Tehran: Gognoos, 1395/ 2016.
---. Bazmandeh-ye Rooz [The Remains of The Day]. Translated by
Najaf-e Daryabandari. Tehran: Karnameh, 1385/2006.
---. Taranehha-ye Shabaneh [Nucturnes: Five Stories of Music and
Nightfall]. Translated by Mehdi Ghabraie. Tehran: Azhdahay-e
Talaie, 1393/2014.

52

55 1041  بهار و تابستان،1  شماره،72  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

---. Ghool-e Madfoon [The Buried Giant]. Translated by Arezo
Arhami. Tehran: Rozaneh, 1394/2015.
---. Honarmandi az Jahan-e Shenavar [An Artist of the Floating
World]. Translated by Yasin Mohammadi. Tehran: Afraz, 1396/2017.
Kovecses, Zultan. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and
body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press,
2000.
---, Esteareh Mogaddameh-ie Kaarbordi [Metaphor: A Practical
Introduction]. Translated by Jahanshah Mirzabeigi, Tehran: Agah,
1396/2017.
---, Estearehha az Koja Meayand: Shenakht-e Baft Dar Esteareh
[Where Metaphors Come From]. Translated by Jahanshah-e
Mirzabeigi, Tehran: Agah, 1396/2017.
Lakoff, George. Women, Fire, and Dangerous Things: What
Categories Reveal About the Mind. Chicago: The University of
Chicago Press, 1987.
---. “The Contemporary Theory of Metaphor”. Cognitive Linguistic:
Basic Reading . Edited by Dirk Geeraerts. Cognitive Linguistics
Research, 34, Motion de Gruyter Berlin, Newyork, 1993/2008: 185238.
Lakoff, George, and Mark Johnson. Estearehhaie keh Bavar Darim
[Metaphors We Live BY]. Translated by Raheleh Gandomkar. Tehran:
Elmi, 1396/2017.
Malekian, Masoomeh, et al. “Bayan-e Esteari-e Gham va Shadi Dar
Goftar-e Roozmarre” [“Metaphorical

Expression of Sadness and

55

22یگورو
 استعارهی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایش

بررسی تطبيقی

Happiness in Everyday Speech”]. Nashrieh-e
Pazhuheshha-ye
Zabanshenasi Tatbigi, vol. 3, no. 5(1392/2013): 113-139.
Sarsangi, Majid. “A Comparative Study of Taniko, a Japanese Noh
Drama by Zenchico and He Says Yes/ He Who Says No by Bertolt
Brecht”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e
Zabanha-ye Khareji] vol. 26, no. 2 (Autumn and Winter 1400): 514547.
Sharifi Mogaddam, Azadeh, et al. “Mogayeseh-ye Estearehha-ye
Mafhoomi Gham va Shadi Dar Ashaar-e Parvin-e Etesami” [
“Comparison Between the Conceptual Metaphors of Sadness and
Happiness in the Songs of Parvin Etesami”]. Zabanpazhuhi, vol. 11,
no. 30 (1398/2019): 179-202.
Taghipouri-e Hajebi, Sanaz, et al. “Barresi-e Tatbigi-e Estearehha-ye
Mafhoomi Hozeh-e Khashm ba Estenad Bar Shavahedi az Romanhaye Shohare Ahoo Khanoom Asar-e Ali-Mohammad Afghani va
Hargez Rahayam Makon Asar-e Kazuo Ishiguro” [ “A Comparative
Study of Conceptual Metaphors in the Field of Anger Based on
Evidence from Novels Ahoo Khanoom’s Husband by Ali-Mohammad
Afghani and Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro”]. Faslnameh
Motaleat-e Adabiat-e Tatbigi, vol. 12, no. 48 (1397/2018): 35-53.
---. “Tahlil-e Tatbigi-e Estearehha-ye Mafhoomi Dar Tabagehbandi-ye
Jadid ba Tekieh bar Nomonehha-yee az Romanha-ye Ali-Mohammad
Afghani va Kazuo Ishiguro”[“ Comparative Analysis of Conceptual
Metaphors in the New Classification Based on Examples from AliMohammad Afghani and Kazuo Ishiguro Novels”]. Faslnameh
Motaleat-e Adabiat-e Tatbigi, vol. 13, no. 49(1398/2019): 125-149.
Zourvarz, Mahdis, et al. “Estearehha-ye Mafhoomi Shadi Dar Zabane Farsi: Yek

Tahlil-e Paykarehmadar” [“Conceptual Metaphor of

55

55 1041  بهار و تابستان،1  شماره،72  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

Hppiness in farsi: A Corpus- Based Analysis”]. Majaleh-e
Zabanshenasi va Gooyeshha-ye Khorasan, Ferdosi University, no. 9 (
1392/ 2013): 179-202.

55

