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The metaphor industry has long been regarded as an aesthetic tool. In the
new approach to cognitive linguistics, metaphor is recognized as a metalinguistic tool that forms the conceptual system of man. Metaphor forms an
important part of verbal communication And it comes so naturally to our
lives that we sometimes fail to notice it in practice. From lakoffs point of
view, metaphor is the way in which one sphere of experience is expressed in
the sphere of another. The source domain is usually more objective and
tangible than the destination domain. According to lykoff, metaphor is not a
marginal element in our intellectual life; rather, it is an element in our
perception of the culture and world around us. One of the types of
conceptual metaphors is directional metaphor. Directional metaphors add to
the concepts of spatial statements That these directions are rooted in our
experiences on the one hand and make the conceptual systems beautiful on
the other. The task of these types of metaphors is to establish coherence in
our conceptual system. The Language used in ballades of khaghani because
the of variety concepthe ballads in it is a suitable area for examining
metaphor is from the point of cognitive semantics. Studying the ballads of
khaghani with this view contributes to better understanding of the thoughts
and thought. This is a descriptive and analytical study, It has studied the
directional metaphors in Khaghani's poems. In khaghani metaphors, the
upper and lower directions are used to give concepts a place. While depth
and surface area were least used. In this research, the upward direction with
positive and The downward direction was related to the negative Except in
one case that signifies the upward direction of negative things and the
downward direction of positive things.
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استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی
مریم منوچهری
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
1

اسماعیل شفق

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1399/02/06 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1399/06/30 :
علمی ـ پژوهشی

چکیده
صنعت استعاره در گذشته به عنوان ابزاری زیباییشناختی ،ویژگی واژههـا و پدیـدهای زبـانی شـناخته مـیشـد .در
رویکرد نوین زبانشناسی شناختی ،استعاره به عنوان ابزاری فرازبانی شناخته میشود که نظام مفهومی ذهن انسان
را شکل میدهد؛ یعنی یک استعاره ،مفاهیم نظاممندی ارائه میدهد .بنابراین ،بین اسـتعارههـا ارتبـایی بـه وجـود
میآید .جمالتی چون «در بحث شکستش دادم»« ،استداللش پیروز شد» ،نمونهای از استعارۀ «بحث ،جنـ اسـت»
میباشد .استعاره بخش مهمی از ارتباطهای کالمی را شکل میدهد و آنقدر یبیعی به زندگی ما وارد میشود که
گاهی در عمل متوجه آن نمیشویم .از دیدگاه لیکاف ،استعاره روشی است که از یریق آن ،یک حوزه از تجربه در
قالب حوزهای دیگر بیان میشود .حوزۀ مبدأ معموالً عینیتر و ملموستر از حوزۀ مقصد است .بنا بـر نظـر لیکـاف،
استعاره یک عنصر حاشیهای در حیات فکری ما انسانها نیست ،بلکه عنصری است در ادراک ما که از فرهنـ و
دنیای پیرامونمان محسوب میشود .یکی از انواع استعارههای مفهومی ،استعارۀ جهتی است .استعارههـای جهتـی،
صورتهای مکانی به مفاهیم میبخشند که این جهتها از یک سو ،ریشه در تجارب مـا دارنـد و از سـوی دیگـر،
سبب زیبایی نظامهای مفهومی میشوند .وظیفۀ این نوع از استعارهها برقراری انسجام در نظـام مفهـومی ماسـت.
زبان بهکار رفته در قصاید خاقانی به علت تنوع مفاهیم موجود در آن ،حوزۀ مناسبی برای بررسی استعاره از دیـدگاه
زبانشناسی شناختی است .بررسی قصاید خاقانی با این دیدگاه ،ما را در شناخت بهتر اندیشه و جهانبینـی خاقـانی
یاری میرساند .این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده ،استعارههـای جهتـی را در قصـاید خاقـانی
بررسی کرده است .در استعارههای خاقانی ،بیشتر از جهتهای «باال» و «پایین» برای اعطـای صـورت مکـانی بـه
مفاهیم استفاده شدهاست ،در حالی که «عمق ،سطح ،دور و نزدیک» کمترین کاربرد را دارد .در این پژوهش ،جهت
«باال» با امور مثبت و جهت «پایین» با امور منفی مرتبط بود ،جز در یک مورد که جهت باال بر امور منفی و جهـت
پایین بر امور مثبت داللت داشت.
واژههای کلیدی :استعاره ،رویکرد شناختی ،استعارۀ جهتی ،قصیده ،خاقانی.

 .1مقدمه
استعاره از دیرباز مـورد توجـه شـاعران و نویسـندگان بـودهاسـت و از آن بـه مثابـۀ ابـزار
زیباییآفرینی استفاده میکردهانـد .در سـا  1980مـیالدی ،اسـتعاره بـه وسـیلۀ لیکـاف
( )Lakoffو جانسون ( )Johnsonبا انتشار کتاب استعاره؛ چیزی که با آن زندگی مـیکنـیم
 .1رایانامه نویسندۀ مسئو :
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( ،)Metaphors we live byمفهــوم جدیــدی بــه خــود گرفــت و تحــو چشــمگیری در
معنیشناسی شناختی ( 4)Cognitive semanticsبه وجود آورد .در رویکرد سنتی ،به اسـتعاره
تنها به عنوان ابزاری آرایهای مینگریستند ،ولی در رویکرد جدید ،به اسـتعاره بـه عنـوان
سازوکاری ذهنی مینگرند .بنابراین ،در رویکرد جدید بـه اسـتعاره ،دیگـر اسـتعاره ابـزار
زیباییآفرینی مختص شعرا و نویسندگان نیست ،بلکه همۀ مردم در گفتار روزمرۀ خـود از
آن بهره میگیرند .یبق نظریۀ زبانشناسی شناختی استعاره ،در اسـتعاره ،مـا یـک حـوزۀ
مفهومی را از یریق حوزۀ مفهومی دیگر درک میکنیم؛ یعنـی از حـوزۀ محسـوس بـرای
عینیت بخشیدن به حوزۀ انتزاعی بهره میگیـریم .بنـا بـر نظریـۀ زبـانشناسـی شـناختی
استعاره ،بسیاری از مفاهیم انتزاعی ،ساختی استعاری دارند ،هرچند ممکن اسـت در سـطح
زبان آشکار نشوند .با وجود این ،استعارهها بر مفـاهیم حـاکم هسـتند .اسـتعاره در معنـای
شناختی آن ،پُلی برای درک مفاهیم انتزاعی و یا کمتر محسوس است .لیکاف و جانسـون
استعاره را به سه نوع استعارههای «ساختاری»« ،هستیشناختی» و «جهتی» تقسیم کردهاند.
در استعارۀ جهتی ،از جهات به مثابۀ حوزۀ مبدأ استفاده میشود .مکان ،مفهومی است کـه
همۀ انسانها با آن آشنا هستند و بهخوبی آن را درک میکنند .یکی از ویژگیهای مکان،
جهت است؛ راست ـ چپ ،باال ـ پایین و . ...انسانها با درکـی کـه از ایـن جهـات دارنـد،
پارهای از مفاهیم انتزاعی را با کمک آنها عینیت میبخشند .برای روشن شدن موضوع به
این جمالت توجه کنید« :در اوج سـالمتی بـه سـر مـیبـرد»« ،از خوشـحالی داشـت بـا
درمیآورد»« ،از شرمندگی سرش را پایین انداخت»« ،بیماری انسان را زمینگیر میکند» و «
به گذشته خود پشت کرد».
در دو جملۀ او  ،سالمتی و شادی با جهت فیزیکی باال ،و جملۀ سوم و چهارم با جهت
فیزیکی پایین توصیف عینی شدهاند .شرمندگی و بیماری ،پایین اسـت .در جملـۀ پـنجم،
جهت فیزیکی پشت را میبینیم ،زمان گذشته پشتِ سَر اسـت .اینکـه شـادی ،سـالمتی و
بسیاری از امور مثبت با جهت باال توصیف میشـوند و غـم و بیمـاری و بسـیاری از امـور
منفی با جهت پایین ،دلبخواهی و سلیقهای نیست ،بلکه از تجربههای ما در زندگی نشأت
میگیرد.
هدف این پژوهش ،بررسی زبانشناختی استعارههای جهتی موجود در قصاید خاقانی در
دو مجموعۀ سِحر بیان و مالکِ مُلک سخن در چارچوب رویکرد شـناختی نظریـۀ معاصـر
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استعاره است .مسئلۀ تحقیق این است که استعارههای جهتـی در قصـاید خاقـانی چگونـه
مفاهیم انتزاعی را توصیف میکند و اینکه این استعارات چگونه با تجربـههـای انسـان در
زندگی روزمره انطباق مییابند!
 .2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ استعاره از دیدگاه بالغت سنتی در اشعار خاقانی ،محققان بسیاری پژوهش کردهاند،
اما تا کنون استعاره از دیـدگاه زبـانشناسـی شـناختی ( )Cognitive Linguisticsدر دیـوان
خاقانی مورد تحقیق و پژوهش واقع نشده است .احمد پارسا و فردین حسینپناهی مقالهای
با عنوان «استعارههای ترکیبی ،گونهای نویافته از استعاره در سرودههای خاقانی شـروانی»
( )1390نوشتهاند و در آن به معرفی گونۀ جدیـدی از اسـتعارات در دیـوان خاقـانی توجـه
کردهاند که از دید علمای بالغت دور مانده است .از نمونههـای مشـابه بـا ایـن پـژوهش
میتوان به مقالهای با عنوان «استعارههای جهتی در قرآن با رویکرد شناختی» نوشتۀ عالیه
کُرد زعفرانلو و خدیجه حاجیان اشاره کرد که در این پژوهش ،استعارههای جهتی موجـود
در قرآن استخراج شدهاست و چنین نتیجه گرفته شده که همۀ جهـات اعتبـاری هسـتند؛
یعنی ممکن است شیئی در مقایسه با شیئی در مقام باال باشد ،ولی در مقایسـه بـا شـیئی
دیگر در مرتبۀ پایینتری باشد .مقالۀ دیگر با عنوان «استعارههای جهتی نهجالبالغه از بُعد
شناختی» نوشتۀ حسین ایمانیان و زهره نادری است که نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند
که در استعارات نهجالبالغه جهت باال همیشه دربردارنـدۀ معنـای مثبـت و جهـت پـایین
دربردارندۀ معنای منفی نیست ،بلکه این امر نسبی است و بـا توجـه بـه جایگـاه گوینـده،
مخایب و موضوع و ...متفاوت است.
 .3مبانی نظری پژوهش :استعارۀ مفهومی و انواع آن
زبانشناسی شناختی یکی از سه دیدگاه مطرح در حیطۀ زبانشناسی است که در دهههای
اخیر پژوهشگران به آن توجه کردهاند .یکی از مهمترین مباحـث زبـانشناسـی شـناختی،
معنیشناسی شناختی است که «نخستین بار از سوی لیکاف مطرح شد و نگرشی را معرفی
کرد که بسیاری از معنیشناسان را مجذوب خود ساخت .بر اساس این نگرش ،دانش زبانی
مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست» (صفوی .)363 :1392 ،معنیشناسی شناختی مبتنـی بـر
رابطۀ میان ذهن و زبان است .رویکرد معنیشناسان شناختی به زبان ،این است کـه زبـان
آینۀ محض نیست که جهان بیرون را منعکس میسازد ،بلکه شیوۀ مفهومسازی هنرمند از
جهان ،مهم است (ر.ک؛ فضائلی و ابراهیمی .)68 :1393 ،اسـتعاره یکـی از بنیـادیتـرین مباحـث
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مطرح در معنیشناسی شناختی است .نظریۀ استعارۀ مفهومی نخستین بار از سـوی جـرج
لیکاف و مارک جانسون (1980م ).در کتابی با نام استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم
مطرح شد .این نظریه از زاویهای جدید به استعاره نگریسته است .قبل از مطرح شدن ایـن
نظریه ،باور عموم بر این بود که استعاره مربوط به تخیل شاعرانه است و در زندگی روزمره
جریان ندارد ،ولی لیکاف و جانسون ثابت کردند استعاره در زندگی روزمره نیز جریان دارد؛
چراکه استعاره فقط در زبان نیست که ظاهر میشود ،بلکه در تفکر نیز نمود مییابد .نظـام
مفهومی که در قالب آن میاندیشیم و عمل میکنیم ،ماهیتی اسـتعاری دارد (ر.ک؛ لیکـاف و
جانسون)21 :1396 ،؛ برای مثا  ،وقتی در رابطـۀ عاشـقانه مـیگـوییم« :دیگـر راه بـه جـایی
نمیبریم» ،یا «رابطۀ ما به بنبست رسیدهاست» ،یا «بر سَرِ دو راهی هستیم» ،در واقع ،ذهن
ما از حوزۀ سفر بهره میگیرد و «عشق» را در تناظر با «سفر» فرض میکند و با استفاده از
مفاهیم حوزۀ سفر ،عشق را توصیف و آن را ملموس میکند .جمالت فوق عبـارات زبـانی
هستند ،ولی استعارۀ مفهومی آن ،این است« :عشق ،سفر است»؛ یعنی گوینده در ذهن خود
عاشقان را در تناظر با مسافران و موانع راه عشق را در تناظر با موانع سـفر ،آغـاز و پایـان
رابطۀ عاشقانه را در تناظر با آغاز و پایان سفر و ...فرض میکند .روی همین اصـل اسـت
که گفتهاند« :ذهن ،تافتۀ جدابافته نیست ،جزو این جهان است .با توجـه بـه اینکـه زبـان،
ساختۀ ذهن است ،زبان باید منعکسکنندۀ ذهن و ذهن باید منعکسکنندۀ جهـان باشـد»
(زمردی و دیگران .)55 :1393 ،مهمترین نکتۀ این نظریه آن است که «استعاره فقط یک ویژگی
سبکی زبان ادبی نیست ،بلکه خود تفکر و ذهن دارای ماهیت استعاری است» (راسـخ مهنـد،
.)56 :1394

در ادامه ،به تفاوت نظریۀ معاصر و دیدگاه سنتی به استعاره پرداخته میشود:
 .1استعاره در دیدگاه سنتی ،مشخصۀ واژه هاست؛ یعنی پدیدهای زبانی است ،اما در نظریۀ
معاصر ،استعاره ویژگی مفاهیم است ،نه واژهها.
 .2در دیدگاه سنتی ،استعاره برای اهداف هنری و بالغی بهکار میرود .در نظریۀ معاصـر،
استعاره برای درک بهتر مفاهیم بهکار میرود ،نه خلق زیبایی.
 .3در دیدگاه سنتی ،استعاره مبتنی بر شباهت میان دو عنصر مقایسه شده است .در نظریۀ
معاصر ،استعاره اساساً مبتنی بر شباهت نیست.
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 .4در دیدگاه سنتی ،استعاره کاربرد آگاهانۀ کلمات است .در نظریـۀ معاصـر ،بـدون هـی
تالشی به وسیلۀ عوام در زندگی روزمره استفاده میشود.
 .5در دیدگاه سنتی ،استعاره صنعتی است که بدون آن هم کارمان راه میافتـد .در نظریـۀ
معاصر ،نه تنها استعاره ،اضافی و تزئینی نیست ،بلکه فرایند اجتنابناپذیر تفکر و استدال
بشری است (ر.ک؛ کوچش5 :1393 ،ـ.)6
لیکاف و جانسون مفهومسازی را ماهیت اصلی استعاره میدانند .از نظر آنان ،استفاده از
حوزۀ ملموس و ساده است که حوزههای معنایی پیچیده و انتزاعی را قابل فهم میسـازد.
حوزۀ ملموس در استعاره مفهومی ،در جایگاه حوزۀ مبدأ ( ،)Source domainو حوزۀ انتزاعی
در جایگاه حوزۀ مقصد ( )Target domainقرار میگیرد .استعاره نوعی شباهت بین حوزۀ مبدأ
و حوزۀ مقصد ایجاد میکند که با «نگاشـت» ( )Mappingمیـان ایـن دو حـوزه نشـان داده
میشود؛ برای مثا در استعارۀ مفهومی «عشق ،سفر است» ،عشـق بـه مثابـۀ سـفر ،یـک
نگاشت است و عشق ،سفر است ،نام نگاشتِ آن است .در این استعاره ،ما میپـذیریم کـه
بین عشق و سفر نوعی شباهت وجود دارد .نگاشت ،اصطالحی است که از حوزۀ ریاضیات
گرفته شدهاست .بنابراین ،استعارۀ مفهومی دارای سه رکن است:
1ـ نگاشت :تناظری که بین مفاهیم ذهنی و مفاهیم عینی وجود دارد؛
2ـ قلمرو مبدأ :مجموعهای که دارای مفاهیم عینیتر است؛
3ـ قلمرو مقصد :مجموعهای که دارای مفاهیم انتزاعیتر است.
در استعارۀ مفهومی ،رابطۀ بین حوزۀ انتزاعی و محسوس به وسیلۀ یک گزاره بـه نـام
«نگاشتِ استعاری» صورت میپذیرد.
لیکاف و جانسون ویژگی اصلی استعارۀ مفهومی را ویژگی حوزههـای مفهـومی بیـان
کردهاند ،نه ویژگی الفاظ زبانی منفرد و معانی آنها؛ یعنی هر مفهومی از حوزۀ مبدأ بـرای
تبیین مفهوم دیگر از حوزۀ مقصد بهکار میرود (ر.ک؛ یگانه و افراشی .)197 :1395 ،استعارههـای
مفهومی بر اساس نقش شناختی خود به سه دسته تقسیم میشوند:
 .1استعارۀ ساختاری ( :)Structural metaphorدر اسـتعارۀ سـاختاری یـک مفهـوم در قالـب
مفهوم دیگر سامان داده میشود:
«یک موقعیت یا یک مفهوم که نامشخص است ،با موقعیـت و مفهـومی کـه ابعـاد
مشخص دارد ،فهمیده میشـود و از یـک امـر مشـخص و دارای نظـم ،بـرای سـاختن
چارچوب مفهوم دیگر که نامشخص است ،استفاده میشود .در این گونه استعاره ،ساختار
دقیقی از حوزۀ مبدأ به ساختار مفهوم انتزاعی منتقل میشود» (حسینی.)42 :1396 ،
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 .2استعارۀ جهتی ( :)Orientational metaphorدر استعارههای مفهومی جهتی ،حوزۀ مقصـد
بر اساس جهات فیزیکی مفهومپردازی میشود .در واقع ،در این نوع استعاره:
«فرد میان مفهوم انتزاعی و یک جهـت فیزیکـی ،رابطـۀ متقابـل برقـرار مـیکنـد.
استفاده از این جهتهای مکانی برای مفهومسازی ،از این حقیقت ناشی میشوند که ما
دارای بدنی با کارکردی خاص در محیطی فیزیکی هستیم .استعارههای جهتی بـه یـک
مفهوم غیرمکانی ،جهت مکانی میبخشند» (پورابراهیم و دیگران.)108 :1392 ،

 .3استعارۀ هستیشناختی ( :)Ontological metaphorشیوههایی از دیدن مفاهیم انتزاعـی بـه
مثابۀ مواد یا اجسام است .اساس این نوع استعاره ،تجربۀ انسان از مواجهه بـا پدیـدههـای
جهان خارج است و «در واقع ،این نـوع اسـتعاره را مـیتـوان روشهـای درک و دریافـت
رخدادها ،فعالیت ها ،احساسات ،عقاید و غیره به مثابـۀ اشـیا و اجسـام دانسـت» (عباسـی و
دیگران.)170 :1395 ،

 .4خاقانی

خاقانی شروانی شاعر قرن ششم هجری در سا  520هجـری در شـروان زاده
شد .خاقانی پس از گذراندن دوران کـودکی از حمایـت عمـویش کـافیالـدین
برخوردار میشود و نزد او علوم و فنـون متـداو را مـیآمـوزد .اشـعار خاقـانی
بازتاب احساسات ،افکار ،دیدهها و شنیدههای اوست .از اشعار خاقانی مـیتـوان
به عقاید او پی برد ،با ممدوحان او آشنا شـد ،از سـفرهای او آگـاه گشـت و بـه
شکایات و گلههای او از روزگار و نیز غم و غصههای او در فراق عزیزانش پـی
برد .خاقانی در برخی از قصاید خود به گونهای سخن گفتـه کـه جـز اهـل ادب
توانــایی فهــم آن را ندارنــد؛ چراکــه «وفــور اســتعارات و کنایــات دور از ذهــن،
بهکارگیری دانشهای گوناگون در شعر ،استفاده از تلمیحات دینی ،اسـاییری و
امثا آنها ،فهم بسیاری از قصاید او را اندکی دشوار کردهاست» (پارسـا.)7 :1395 ،
دشتی نیز شیوۀ سخنسرایی خاقانی را اجتناب از سادگی و بهکار بـردن کنایـه و اسـتعاره
بیان کردهاست .گویا خاقانی سادگی را دون شأن شاعری خـود ،و آن را مناسـب مردمـان
عادی میدانست! (ر.ک؛ دشتی.)32 :1340 ،
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حوادثی که در زندگی هر فرد روی میدهد ،بیشک بر اندیشه و احساسات فـرد تـأثیر
گذاشته ،در کالمش انعکاس مییابد .خاقانی در شرح حوادث ناگوار زندگی خـود ،اشـعاری
سروده که بازتاب دنیای افکار اوست .از جمله حوادثی که بسیار بر افکار این شاعر زودرنج
تأثیر گذاشته ،در جایجای دیوانش بازتاب یافته ،مرگ عزیزانش است .خاقانی مرثیههایی
در مرگ رجا حکومتی و مذهبی ،همسر ،فرزند و عمویش کافیالدین دارد که «به تناسب
فرد متوفی برای هر کدام از مرثیههای خود ،لحن و سبک خاصی بهکار میبرد» (شـانظری،
« .)139 :1394شعر برای خاقانی"بیان حا اهل درد" اسـت .از ایـن نظـر ،خیـا و شـدت
احساس ،او را به هیجان میآورد و چون سخن او از سَرِ درد است ،الجرم متأثر میسـازد.
مگر اینکه شنونده اهل درد نباشد و "پیام" او را درنیابد» (اردالن جوان.)15 :1374 ،
خاقانی تا بیستوسه سالگی شاعری مداح و درباری بوده است:
«تا اینکه سرانجام ،با محبوبش ،نخستین عشقش ،آن دختر روستایی روبـهرو
آمده و عاشق او گشته و کرموار در عشق "اصلی" خود سوختهاست .ایـن حادثـه
شاید هم هنگامی که در مالزمت شروانشاه منوچهر به شـکار رفتـه بـوده ،اتفـاق
افتادهاست .در تحفةالعراقین ،از اینکه در پایان بیستودو سالگی توبـه کـرده و از
خمر و مجالست با زیبارویان دوری گزیده ،صحبت میکند .پیداست کـه بیـداری
فکری او با دلدادگیش همزمان روی داده است» (کندلی هریسچی.)196 :1374 ،

محیط زندگی نیز بر افکار و اندیشههای فرد تأثیر میگـذارد .در بررسـی اشـعار شـعرا
بدون توجه به محیط زندگیشان نمیتوان به نتیجۀ مطلوبی دست یافت ،بلکه بایـد ریشـۀ
افکار را در محیط جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی جست[« :خاقانی] مـواد تصـاویر
شعری خود را از محیط زندگی اجتماعی ،فرهنگی و یبیعـی خـود مـیگیـرد و بـا ذهـن خـالق،
آفریننده و آگاه خود به آنها جان میدهد و همین موضوع باعث حرکت و پویایی در تصـویرگری
او میشود و تصاویر او سرشار از مجموعۀ رن ها ،اشکا  ،معانی ،حرکات و جنبش اسـت» (اردالن
جوان.)6 :1373 ،

 .5تحلیل دادهها
مبنای گردآوری دادهها در پژوهش حاضر ،قصـاید خاقـانی در دو مجموعـۀ مالـک مُلـک
سخن و سِحر بیان برگزیدۀ عبـاس ماهیـار اسـت .در ایـن پـژوهش 57 ،نمونـه اسـتعارۀ
مفهومی جهتی در قالب  22نگاشتِ استعاری بررسی شدهاند کـه نگاشـتهـای اسـتعاری
استخراجی بر مبنای جهتهای «باال و پایین»« ،جلو و پشت»« ،درون و بیـرون»« ،عمـق و
سطح» ،و «دور و نزدیک» به صورت جداگانه ارائه شده است.
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5ـ .1نگاشتهای استعاری استخراجی بر مبنای جهتهای «باال و پایین»
5ـ1ـ .1بیارزش ،پایین است ـ باارزش ،باالست:
گامی دو سه بر ما نه ،وَ اشکی دو سه هـم بفشـان»
«گوید که تو از خاکی ،مـا خـاک تـوایم اکنـون
(خاقـــــانی.)27 :1385 ،

«پایــۀ منبــر او گیــرم و بــر ســر گیــرم
«من کـه خاقـانیم اَر نعـل سـمندش بوسـم

گــر از ایــن ناحیــه نقــالن بــه خراســان یــابم»
(همـــــان.)577 :1388 ،
به خـدا کـه افسـر خاقـان بـه خراسـان یـابم»
(همان)577 :1388 ،

خاقانی در دو بیت فوق برای توصیف ارزشمندی از جهتِ فیزیکی «باال» بهـره گرفتـه
است .بر سر گرفتن چیزی و به سمت باال بردن آن به معنی با اهمیت دانستن آن اسـت .شـاعر
گفته پایۀ منبر ممدوح را میبوسم و بر سرم میگیرم.
در شأنت آیات ظفر از فضـل دادار آمـده»
«بادت زِ غایات هنر بر عرش رایات خطـر
(همان.)460 :
5ـ1ـ .2ویرانی (سرنگونی) پایین ،و آبادانی باالست

«گویی که نگون کرده است ،ایوان فلـکوش را

حُکمِ فلکِ گـردان ،یـا حُکـمِ فلـکگـردان»
(همان.)28 :1385 ،

«کســـری و تـــرنج زر ،پرویـــز و بِـــه زریـــن

بر باد شده یکسـر ،بـا خـاک شـده یکسـان»
(همان.)29 :

در بیت او « ،کاخِ آباد» به مثابۀ «فلک» نگاشته شدهاست که حکم روزگار و یا خداونـد
آن را سرنگون کرده است .سرنگونی و یا ویرانی با جهتِ پایین توصیف میشـود .در بیـت
دوم نیز ابتدا پادشاهان ساسانی و ثروت آنها را به مثابۀ دانهای نگاشـته کـه بـه بـاد داده
میشود .این تعبیر برگرفته از حوزۀ کشاورزی است که کشاورزان برای جدا کردن دانههای
غالت ،آنها را با ابزاری به سمت هوا پرتاب میکنند که این باال رفتن ،همـراه بـا پـایین
آمدن است .بنابراین ،جهتِ استعاره از باال به پایین است؛ چنانکه شاعر در ادامـۀ بیـت بـا
خاک یکسان شدن را آورده است.
«گر من از خرمن عمرم شده بر باد چو کـاه

جای شکر است که چون دانه به جایید همه»
(همان.)532 :1388 ،
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خاقانی در این بیت« ،خرمن عمر» خود را در تناظر با «کاه» قرار داده است که باد آن را
به سمت باال میبرد ،ولی این باال رفتن ،فرود آمدن را در پـی خـود دارد .سـاختار ذهنـی
کشاورزی ،سبب شکلگیری استعاره شده است.
5ـ1ـ .3مغلوب ،پایین ،و مسلط باالست:

زیر پی پـیلش بـین ،شـهمات شـده نعمـان
پیالن شـب و روزش ،کشـته بـه پـی دوران
شــطرنجی تقــدیرش ،در ماتگــه حرمــان»

«از اسب پیـاده شـو ،بـر نطـع زمـین رُخ نِـه
نی نی که چو نعمان بین ،پیلافکنِ شاهان را
ای بس شه پیلافکن ،که افکنده به شهپیلـی

(همان.)28 :1385 ،

وَز رای گیتــیداورش ،گیتــی نمــودار آمــده»

«با تیغ گردونپیکرش ،گردون شده خاک درش

(همان.)460 :1388 ،

در ابیات باال ،خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی پادشاهی ،استعارهپردازی کرده است .در
بیت او  ،برای توصیف مغلوب شدن نعمانبن منذر از واژۀ «زیر» بهره گرفته است .در بیت
دوم و سوم ،از فعل «افکندن» بهره گرفته است و کسی یا چیزی که مغلوب مـیشـود ،در
تناظر با جهت پایین قرار میگیرد.
5ـ1ـ .4شرمندگی پایین ،و سرافرازی باالست

«پیش عیسیدم چَهِ زمزم صلیبِ دلو چرخ

سرنگون بیآب چون چاه زنخدان آمـده»
(همان.)83 :1385 ،

در برابر چاه زمزم که دارای نَفَس مسیحایی است و مردگان را زنده میکند« ،دلو چرخ»
از شرم بیآب بودن خود ،مانند «چاه زنخدان» سرنگون است .ساختار ذهنـی نجـوم سـبب
شکلگیری استعاره شده است.
5ـ1ـ .5غروب (تاریکی) پایین ،و یلوع (روشنایی) باالست

«هم زِ باال به چه افتید چو خورشید به شام
«برنامـــده ســـ یدۀ صـــبح از هنـــوز

گــر ســتارهســ ه و صــبحلواییــد همــه»
(همان.)533 :1388 ،
کــو بــر ســیهســ ید از بــوده پیشــوا»
(همان.)36 :

«خاصه که بر دریغ خراسـان سـیاه گشـت

خورشــید زیــر ســایۀ ظلمــتفــزای خــاک»
(همان.)138 :1385 ،

در بیت او « ،غروب» خورشید در شامگاه را به «چاه افتادن» تعبیر کرده است که «چاه»
در تناظر با جهت پایین قرار میگیرد .در بیت دوم« ،یلوع» را در تناظر با جهت بـاال قـرار
داده است و برای تبیین آن از فعل «برآمدن» بهره گرفته است .در بیت سوم ،واژۀ «زیر» بر
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جهت فیزیکی پایین اشاره دارد و «ظلمت» و تاریکی در تنـاظر بـا جهـت پـایین نگاشـته
شدهاست .در هر سه بیت ،نظام آفرینش سبب شکلگیری استعاره شده است.
5ـ1ـ .6تواضع پایین ،و سرکشی باالست

«خاقانی است خاک دَرَت حافظش تو باش
«آســمان آورده زریــن آبدســتان زآفتــاب

از مشتی آتشـی کـه ندارنـد رای خـاک»
(همان.)139 :
پشتخم پیش سران چون آبدستان آمده»
(همان.)140 :1388 ،

خاقانی با بهره گیری از ساختار ذهنی پادشاهی برای تبیین مفهـوم انتزاعـی تواضـع و
فروتنی از جهت فیزیکی پایین بهره گرفته است .از بین عناصر اربعه ،خاک در پایین قـرار
دارد .آرامش ،سکون و تواضع را با جهت پایین نشان میدهند ،در حالی که آتش به سمت
باال شعلهور میشود .بنابراین ،تواضع با سمت پایین و سرکشی با سمت باال در تناظر قـرار
میگیرد .در بیت دوم ،واژۀ پشتخم نیز جهت پایین را نشان میدهد.
5ـ1ـ .7مرگ پایین ،و زندگی باالست

«زِ بَــرِ تخــت بخوابیــد ســهیســرو مــرا

پــیش نظارگیــان پــرده زِ دَر بازدهیــد»
(همان.)152 :1385 ،

«پــدر و مــادرم از پــای فتادنــد زِ غــم
«هم زِ باال به چه افتید چو خورشید به شام

به شما دست زدم کـهاهـل وفاییـد همـه»
(همان.)528 :1388 ،
گــر ســتارهســ ه و صــبحلواییــد همــه»
(همان.)533 :

خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی نظام آفرینش و مرگ و زندگی در هر سه بیت ،مرگ
را در تناظر با جهت پایین قرار دادهاست .انسان در حالت زنده بودن سَـرِ پاسـت ،ولـی در
حالت مردگی در حالت درازکش قرار میگیرد که با جهت پایین در تناظر قرار میگیرد.
5ـ1ـ .8جایگاه اجتماعی بد پایین ،و جایگاه اجتماعی خوب باالست

«زُهره غزلخوان آمده ،در زیر و دستان آمده

چون زیردستان آمده ،بر شه ثریـا ریختـه»
(همان.)190 :1385 ،

خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی پادشاهی ،برای نشان دادن موقعیت اجتماعی پـایین،
زُهره ،مطرب فلک را در برابر ممدوح ،مانند افراد زیردست انگاشته که بر سَرِ شاه شاباشی
از ستارگان ثریا میریزند!
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5ـ1ـ .9بیتوجهی ،پایین ،و توجه باالست

«آن شب که سوی کعبۀ خلت نهـاد روی

ایــن غــو دار بادیــه را کــرد زیــر پــای»
(همان.)36 :1388 ،

خاقانی با بهره گیری از ساختار ذهنی معـراج رسـو (ص) ،بـرای عینیـت بخشـیدن بـه
بیتوجهی آن حضرت به دنیا ،از واژۀ «زیر» بهره گرفته است.
5ـ1ـ .10حرص (رذیلت) پایین ،و فضیلت باالست
«زر دوست از دست جهان ،در پای پیل افتاده دان

ما زیر پای دوستان ،زر پیلبـاال ریختـه»

(همان.)189 :1385 ،
5ـ1ـ .11غم پایین ،و شادی باالست
«پیش جان دادن من خود همه س جان شدهاید

زان چو س

در پسِ زانوی عناییـد همـه»
(همان.)530 :1388 ،

خاقانی در توصیف غمگین بودن از حالت زانوی غم بغل کـردن و نشسـتن بهـره گرفتـه
است.
5ـ1ـ .12بیشتر باال ،و کمتر پایین است
«زردوست از دست جهان ،در پای پیل افتاده دان

ما زیر پای دوسـتان ،زر پیـلبـاال ریختـه»
(همان.)189 :1385 ،

همۀ ما ریختن مایعات در ظرف و باال آمدن سطح آن را تجربه کردهایـم .خاقـانی بـا
بهرهگیری از ساختار ذهنی پادشاهی ،از واژۀ «باال» برای توصیف مفهوم بیشتر بهـره بـرده
است.
5ـ1ـ .13بهشت باال ،و دنیا پایین است

«عید آمد از خلد برین ،شد شحنۀ روی زمین

هان ماه نو یغراش بین ،امروز در کار آمده»
(همان.)455 :1388 ،

بنا بر نظر اسالم ،زندگی دنیوی انسان در صورتی ارزشمند میشود که برای به دسـت
آوردن جایگاه نیک اُخروی تالش کند .دنیا در برابـر آخـرت و یـا بهشـت ارزشـی نـدارد؛
چنانکه امام علی(ع) دنیا و مادیات را به مثابۀ عطسـۀ بُـز توصـیف کـردهانـد .خاقـانی بـا
بهرهگیری از نظام آفرینش ،بهشت را با واژۀ «برین» یا باال توصیف کرده است.
5ـ1ـ .14معنویت باال ،و مادیت پایین است

«آن شب که سوی کعبۀ خلت نهـاد روی

ایــن غــو دار بادیــه را کــرد زیــر پــا»
(همان.)36 :1388 ،
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رسو (ص) آن شب که به سوی کعبۀ دوستی روی نهاد و به عـالم ملکـوت رفـت ،دنیـای
مادی را زیر پا گذاشت .خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی معراج رسو (ص) ،دنیـا را بـه
مثابۀ بیابان پُر از غو و در جهت پایین توصیف کرده است.
«چــه معنــی گفــت عیســی بــر سَ ـرِ دار
«بس جـوانم بـه دعـا جـان مـرا دریابیـد

کـــه آهنـــ پـــدر دارم بـــه بـــاال !»
(همان.)309 :
که چو عیسـی زِ بَـرِ بـام دعاییـد همـه»
(همان.)528 :

عیسی(ع) بر باالی دار گفت که قصد دارم به سوی پـدر و بـه بـاال بـروم .در بـاور مـا
مسلمانان ،جایگاه خداوند در آسمانهاست؛ چنانکه هنگام دعا دست به سوی آسمان بلند
میکنیم .در بیت دوم نیز برای توصیف باال بودن دعـا از واژۀ «بـام» بهـره گرفتـه اسـت.
ساختار ذهنی معراج حضرت عیسی(ع) سبب شکلگیری استعاره شده است .تحلیل استعارۀ
باال و پایین در این اشعار ،حکایت از موارد زیر دارد:
 .1استعارۀ جهتی باال یا پایین در ساختار مفهومی برخـی از واژههـای انتزاعـی در قصـاید
خاقانی بهکار رفتهاست و «بیتوجهی ،ویرانی ،رذیلت ،غم ،مادیات ،کمتر ،مرگ ،شرمندگی
و »...در تناظر با جهت پایین نگاشته شدهاند .همچنین« ،تسلط ،سرافرازی ،آبادانی ،یلـوع،
سرکشی ،زندگی ،توجه ،فضیلت ،شادی ،بهشت ،بیشتر و »...در تناظر با جهت باال نگاشـته
شدهاند.
 .2در استعارههای فوق ،جهت فیزیکی باال بر امور مثبت و جهت فیزیکی پـایین بـر امـور
منفی داللت میکند .جز دربارۀ تواضع ،با اینکه امری مثبت است ،در تناظر با جهت پایین
انگاشته شده است .این امر تصادفی رخ نمیدهد ،بلکه مبنـای آنهـا تجربـه ،فرهنـ و
ساختار بدنی انسان است.
5ـ .2نگاشتهای استعاری استخراجی بر مبنای جهت «بیرون و درون»
5ـ2ـ .1بیبهره بودن ،بیرون بودن از چیزی است و بهرهمندی ،درون چیزی بودن است:

«د گرســنه درآمــد بــر خــوان کائنــات
«گر زِ شروان به درانداخت مرا دستِ وبا

چون شـبهتی بدیـد بـرون رفـت ناشـتا»
(همان.)36 :1388 ،
خیروان بلکه شرفوان بـه خراسـان یـابم»
(همان.)572 :
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خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی معراج رسو (ص) در توصیف بهره نگرفتن پیامبر از
خوان دنیا از جهت فیزیکی «برون» بهره گرفتهاست .رسو (ص) چون در خوان دنیا شـبهتی
مشاهده میکند ،به صورت ناشتا از آن بیرون میرود.
5ـ2ـ .2درگیر چیزی بودن ،درون آن بودن است .درگیر چ یزی نبودن ،بیرون از آن بودن است:

«از آسمان نخسـت بـرون تاخـت قـدر او

هم عرش نطعش آمد و هم سدره متکـا»
(همان.)36 :1388 ،

«رسو خدا با همۀ قدر و بهای خود از آسمان بیرون رفت و بساط بر عرش گسترد و از
درخت سدره تکیهگاه ساخت» (ماهیار .)94 :1388 ،وقتی انسان در درون چیـزی یـا فعـالیتی
است ،به نوعی درگیر و گرفتار آن است .همین که از آن چیز یا فعالیت خارج شـود ،دیگـر
درگیر و گرفتار آن نیست .ساختار ذهنـی معـراج رسـو (ص) سـبب شـکلگیـری اسـتعاره
شدهاست.
5ـ2ـ .3آشکار بودن ،بیرون چیزی بودن است .پنهان بودن ،درون چیزی بودن است:
من همه حکمت یـزدان بـه خراسـان یـابم»
«گویی از خاک خراسان به در افتاد این حکم

(خاقانی.)574 :1388 ،

خاقانی با بهرهگیری از ساختار ذهنی پادشاهی بر آن است که تو میپنداری این حکـم
خسف از سرزمین خراسان بیرون افتاده است .از یک سو ،حکم متناظر با شیئی اسـت و از
سوی دیگر ،آشکار شدن به مثابۀ به بیرون افتادن چیزی است.
با تحلیل استعارههای این بخش ،مبنای تجربی آنها مشخص میشود .انسـان وقتـی
وارد موضوعی میشود ،یا از چیـزی بهـرهمنـد مـیشـود ،بـه نـوعی خـود را در درون آن
میپندارد؛ به عنوان مثا  ،زمانی که ذهن انسان درگیر مسئلهای میشود ،یا به چیزی فکر
میکند ،اگر از او بخواهیم آن فکر را رها کند ،میگوید :نمیتوانم از این فکر بیرون بیایم.
بنابراین ،بهرهمند بودن و درگیر چیزی بودن و بیرون افتادن و آشکار شدن ،اموری هستند
که هر انسانی در یو زندگی خود به نوعی آن را تجربه میکند .خاقانی بـه عنـوان یـک
انسان این امور را با جهت درون و بیرون به تصویر کشیده است.
5ـ .3نگاشتهای استعاری استخراجی بر مبنای جهت «پشت و جلو»
5ـ3ـ .1بیبهره بودن از چیزی ،در پشت آن بودن است و بهرهمندی ،جلو چیزی بودن است:

«آدم ازو بــه برقــع حرمــت ســ یدروی

شیطان ازو بـه سـیلی حرمـان سـیهقفـا»
(همان.)36 :
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در مصرع دوم ،بیبهره بودن و حرمان را با جهت فیزیکی پشت توصیف کـرده اسـت.
بهرهمندی از چیزی ،در برابر خود داشتن آن چیز است و بیبهره بودن از چیزی ،به مثابـۀ
شیئی است که در پشت سَرِ انسان قرار دارد.
5ـ3ـ .2توجه ،جلو ،و بیتوجهی پشتِ سَر است:

«مـــرا اســـالمیان چـــون داد ندهنـــد
«بـــوی دارو شـــنوم روی بگـــردانم از او

شــــوم برگــــردم از اســــالم حاشــــا»
(همان.)308 :
هــر زمــان شــربت نــو درمفزاییــد همــه»
(همان.)528 :

خاقانی در این دو بیت برای توصیف مفهوم انتزاعی عـدم توجـه بـه چیـزی ،از حـوزۀ
جهات بهره گرفتهاست .هنگامی که مسلمانان از من رفع ستم نمـیکننـد ،آیـا بـروم و از
اسالم روی برگردانم ! در بیت دوم ،خاقانی بر آن است که به سبب بیتأثیر بـودن دارو ،از
آن روی برمیگردانم و مورد توجهم نیست.
5ـ3ـ .3بد ،پشت ،و خوب ،جلو است:

«اشرار مشتی بازپس ،رانده به کین او نَفَـس

پیکانْش چون پَر مگس ،در چشم اشرار آمده»
(همان.)460 :

در ایــن بیــت ،خاقــانی در توصــیف اشــرار از واژۀ «بــازپس» بهــره گرفتــه اســت کــه
زیرمجموعهای از استعارۀ مفهومی «بد ،پشتِ سَر است» میباشد.
تحلیل استعارههای این بخش نیز نشان میدهد که استعارههای جهتی بر اثر تصـادف
شکل نمیگیرند ،بلکه میتوانند مبنای تجربی داشته باشند؛ مانند« :بهرهمندی ،جلو چیزی
بودن است» ،یا میتوانند مبنای فرهنگی داشته باشند؛ مانند« :خوب ،جلو اسـت» ،و یـا بـر
اساس ساختار بدنی انسان شکل گرفته باشند؛ مانند« :توجه ،جلو است».
5ـ .4نگاشتهای استعاری استخراجی بر مبنای جهت «عمق و سطح»
* بیارزش ،سطحی ،و باارزش عمیق است:

«جاهــل نرســد در ســخن ژرف تــو آری

کف بر سَرِ بحر آید پیـدا ،نـه بـه پایـاب»
(همان.)174 :1385 ،

انسان جاهل نمیتواند به سخن پرمعنای تو برسد .آری ،او مانند کف است که بر روی
آب قرار میگیرد ،نه در تَهِ دریا .در این بیت« ،کف» که چیـزی بـیارزش اسـت ،روی آب
قرار میگیرد ،در حالی که اشیا گرانبهایی چون مروارید و ...در تَهِ دریا قرار میگیرند .قرار
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گرفتن کف روی سطح آب ،امری است که هر انسانی بارها در زنـدگی خـود آن را شـاهد
بودهاست .ساختار ذهنی نظام آفرینش ،سبب شکلگیری استعاره شده است.
5ـ .5نگاشتهای استعاری استخراجی بر مبنای جهتِ «دور و نزدیک»
* معنویت آن سو (دور) ،و مادیت این سو (نزدیک) است:

«جوالنگه تو زآن سوی اال است گر کنـی

هژده هزار عـالم از ایـن سـوی ال رهـا»
(همان.)35 :1388 ،

آن سوی اال ،مرتبۀ توحید است و واژۀ «آن سو» اشاره به مکان دور است و این سـوی
ال ،مادیات است و واژۀ «این سو» اشاره به مکان نزدیک است .انسـان در زنـدگی دنیـایی
خود به انواع مادیات و حظوظ نفسانی دسترسی دارد ،ولی برای رسیدن بـه امـور معنـوی،
باید تالش کند و از بسیاری از خواستههای نفسانی بگذرد ،تا به امور معنوی دسـت بیابـد.
بنابراین ،امور معنوی مانند امور مادی در دسترس نیسـتند ،بلکـه بـرای حصـو آن بایـد
تالش کرد.
 .6نتیجه
بنا بر نظریۀ زبانشناسی شناختی استعاره ،استعاره مخـتص زبـان ادبـی نیسـت ،بلکـه در
زندگی و تجربههای روزمرۀ انسانها نقشی اساسی دارند .اسـتعارههـای جهتـی را کـه در
گفتار بهکار میروند ،میتوان بـه دو گـروه مثبـت و منفـی تقسـیم کـرد کـه مبنـای آن،
احساسات و تجربیات مثبت یا منفی انسانهاست .انسان و جایگاه او در نظام هستی ،نـوع
استعارات را مشخص میکند؛ یعنی انسان با توجه به موقعیت خود به پدیدههـا مـینگـرد؛
مثالً زندگی را به جهت باال نسبت میدهد؛ چراکه انسان در حالت زنده بودن ،سَرِ پاست و
مرگ را به جهت پایین نسبت میدهد؛ چراکه در حالت مرگ ،درازکش و در جهت پـایین
قرار میگیرد .استعارههای جهتی مثبت در قصاید خاقانی دربردارندۀ زندگی ،آبادانی ،تسلط،
سرافرازی ،توجه ،منزلت ،شادی و ...است و اسـتعارههـای جهتـی منفـی ،بیـانگر ویرانـی،
مغلوب بودن ،تاریکی ،بیتوجهی ،رذیلـت ،مادیـات و ...اسـت کـه همـۀ ایـن مفـاهیم از
تجربیات زندگی و عوایف انسان سرچشمه میگیرد.
در قصاید خاقانی ،بیستودو نگاشتِ استعاری حاصل شد که جهـت «بـاال و پـایین» از
بیشترین میزان نگاشتِ استعاری و جهتِ «عمق و سـطح» و «دور و نزدیـک» از کمتـرین
میزان نگاشت استعاری برخوردار بود .جهتِ باال در قصاید خاقانی برای امور مثبت به کـار
رفته است ،جز دربارۀ تواضع که امری مثبت است ،ولی با جهت پایین توصیف شده اسـت.
این امر از ساختار بدنی انسان ناشی میشود که انسان در هنگام تواضع ،سَرِ خود را پـایین
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میاندازد ،ولی در هنگام یغیان و سرکشی سَرِ خود را باال میگیـرد .جهـتِ پـایین بـرای
توصیف امور منفی بهکار رفته ،جز سرکشی که امری ناخوشایند است ،ولی بـا جهـت بـاال
توصیف میشود .جهت درون و جلو ،برای توصیف امور مثبت و جهت بیرون و پشت ،برای
توصیف امور منفی بهکار رفتهاست و عمیق بودن و دور بودن برای توصیف امور مثبـت ،و
سطحی و نزدیک بودن برای توصیف امور منفی بهکار رفته است.
در بیستودو نگاشتِ استعاری به دست آمده در قصاید خاقانی ،نگاشتهـای اسـتعاری
آشکار بیرون است؛ «درگیر چیزی بودن ،درون چیزی بودن است»« ،بیبهره بودن ،بیـرون
چیزی بودن است»« ،غروب پایین است»« ،مغلوب پـایین اسـت»« ،ویرانـی پـایین اسـت»،
«بیشتر باالست»« ،بیارزش سطحی است» .اینها اموری هستند که هر انسانی بـه نـوعی
آنها را بر اساس تجربۀ خود درک کرده است .نگاشتهای استعاری «معنویت دور است»،
«معنویت باالست»« ،بهشت باالست»« ،رذیلـت پـایین اسـت»« ،جایگـاه اجتمـاعی خـوب،
باالست» و «بیارزش پایین است» ،اساس فرهنگی دارند و نگاشتهای استعاری «بد پشت
است»« ،توجه جلو است»« ،بهرهمندی جلو است»« ،غم پایین اسـت»« ،بـیتـوجهی پـایین
است»« ،مرگ پایین است»« ،تواضع پایین است» و «شـرمندگی پـایین اسـت» بـر اسـاس
ساختار فیزیکی بدن انسان شکل گرفتهاند.
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