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ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از بررسی تطبيقی استعاره
 گوروایشی آثار افغانی و

 حاجبی پوری سانازتقی

تبريز، تبريز،  واحد اسالمي آزاد دانشگاه فارسي، ادبیات و زبان دکتري دانش آموخته
 ايران

 فخری پاشایی کامران
 تبريز، تبريز، ايران مي واحداسال آزاد دانشگاه فارسي، ادبیات و زبان استاد

 زاده عادل پروانه

 .،ايران تبريز اسالمي، واحد تبريز، آزاد دانشگاه فارسي، ادبیات و زبان دانشیار
 (   4194، تاريخ چاپ: بهار و تابستان 91/98/00، تاريخ تصويب: 42/92/02دريافت:  خ)تاري
 چکيده

قدرتمند زبان، فکر و به تبع آن استعاره است  هاي جديد وشناسي شناختي، يکي از گرايشزبان
داند. در اين رويکرد، مفاهیم انتزاعي و گنگ که زبان را در تعامل با انديشه، منطق و ادراک مي

هاي ي مفهومي، از نظريهي استعارهشوند. نظريهتوسط مفاهیم ملموس و آشنا ساختاربندي مي
-احساس که مفهومي ذهني است؛ يکي از حوزهشناسي شناختي است و در اين میان مهم زبان

هاي ي استعارهباشد. بر اين اساس، پژوهش حاضر به بررسي و مقايسههاي مورد مطالعه مي
-هاي افغاني و ايشيي معاصر ايراني و انگلیسي به ناممفهومي غم و شادي در آثار دو نويسنده

مورد  89اي انجام مراحل پژوهش، ابتدا پردازد. بر( مي8942ي نوبل ادبي ي جايزهگورو )برنده
هاي غم و شادي به کار ها مفهوم استعاري يکي از حوزهي فوق که در آناز آثار دو نويسنده

مورد به  40هاي غم و مورد به استعاره 14رفته بود، استخراج گرديد که از اين مجموعه، 
سازي دو احساس بیان براي مفهومهاي مبدأ ترين حوزههاي شادي مرتبط گرديد و رايجاستعاره

-ي شادي ميها بیشتر از حوزههاي غم و تنوع معنايي آنو مشخص گرديد فراواني استعاره

هاي غم و شادي بر اساس مدل کوچش، براي تشخیص اين که غالب باشد. سپس استعاره
، تالش شد هابندي شد. پس از تحلیل دادهگیرند، تقسیمها در کدام گروه قرار مياستعاره

هاي غم و شادي به هاي مبدأ که در ساخت استعارههاي استعاري و حوزهپربسامدترين نگاشت
 کار مي روند، تعیین گردد.

 گوروايشي علي محمدافغاني، غم و شادي، ي مبدأ،مفهومي، حوزه ياستعاره: کلیدي گان واژه

 __________________________________________________________________________  
 Email: Sanaz.taghipour56@gmail.com   
 Email:Pashaiekamran@yahoo.com ( نويسنده مسئول  )   

 Email:Adelzadehparvaneh@yahoo.com 
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  مقدمه -1
ي ذهني بر اساس ي درک معناست که حوزهشناسي شناختي، استعاره روشي برااز ديدگاه زبان

 زندگي در شود. استعارهسازي و درک ميي ديگر که اغلب عیني و ساده است، مفهومحوزه
 در بلکه باشد داشته وجود زبان در فقط که نیست چیزي يعني است، جاري ي ماروزمره
-آن مي قالب در که اوليمتد مفهومي نظام واقع، در. ابديمي نمود نیز ما رفتار و ما يانديشه

 ماهیت(. 84: 4101 ،1جانسون و لیکاف) دارد استعاري ماهیتي اساسا  کنیم،مي عمل و انديشیم
 از يکي است، پرکاربرد زبان در احساس هر براي که مبدأيي قلمروهاي تعیین و انتزاعي

 (.4022 است )لیکاف، بوده ي شناختيحوزه پژوهشگران توجه مورد موضوعات
 و شادي ويژه به و ي احساساتحوزه به را ايگسترده بحث لیکاف، از الهام با( 8999) کوچش

 براساس احساسات از بشر استعاري درک که است باور اين بر وي. اختصاص داده است غم
 ي معناييحوزه از که اين بدون احساس از گفتن سخن و است اطرافش دنیاي از او شناخت
 کارگیري به با را احساسات معموال  ديگر، بیان به. است ممکن غیر ا تقريب شود، استفاده ديگري
 ي مبدأحوزه بر ي مقصدحوزه از استعاري نگاشتي ترتیب، اين به. کنیممي بیان مجاز يا استعاره

 موضوع اساس اين بر .شودمي احساس ي انتزاعيحوزه مبناي ي عینيحوزه و گیردمي انجام
. گیردمي قرار استفاده مورد مبدأيي قلمروهاي چه احساس بیان رد که است اين توجه مورد

ي نامهواژه از را سازياستعاره فرايند در مقصد و مبدأ قلمروهاي ترينرايج 2کوچش
 و سالمتي بدن، اعضاي. کندمي معرفي را رايج مبدأ قلمروي 41 و کرده استخراج 3کالینزکوبیلد

 و پول ها،بازي و ورزش آالت، ماشین و ابزار بناها، و ساختمان گیاهان، جانوران و بیماري،
و  هاحرکت نیروها، روشنايي، و تاريکي سرما، و گرما غذا، و آشپزي اقتصادي، معامالت

 تفکر، اخالق، امیال، احساس،: از است عبارت متعارف مقصد قلمروهاي میان اين در ها.جهت
 و رخدادها مذهب، مرگ، و زندگي زمان، ارتباط، انساني، روابط اقتصاد، سیاست، جامعه،
 (.81: 4101 )کوچش، هافعالیت

 __________________________________________________________________________  
1-George lakoff & Mark Johnson  -  
2-Zultan kovecses 
3-Colins cobuild English guides 
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 در هستند جهتيتك مفهومي هاياستعاره که ديدگاه اين براي را قاطعي شواهد هايافته اين
-حوزه ترينرايج. است انتزاعي هايحوزه به عیني هايحوزه از هاجهت آن. گذارنداختیار مي

 .(همان)اندانتزاعي مفاهیم هدف، هايترين حوزهرايج که حالي در هستند، عیني مبدأ هاي
 و افکار از پیوسته بشر ارتباطات که است اين زبان و ي عواطفرابطه در اهمیت حائز ينکته

 عواطف. است اثرگذار اجتماعي تعامالت بر عواطف شناخت پذيرند ومي تأثیر او احساسات
 هايپژوهش در است، شناختيقوم و فرهنگي بارز يويژگ که جاآن از و است ارتباط مبناي

 در که مفهومي (.8:  4101 زاده،دارد )افراشي و مقیمي ايويژه اهمیتي فرهنگنایب و زبانيبینا
 آثار در شادي و غم هايحوزه مفهومي هاياستعاره بررسي. شودمي پرداخته بدان پژوهش اين

هم سويي برخي از آثار و تطابق زمان زندگي دو  باشد. با توجه بهمي گورو ايشي و افغاني
 جاآن در توصیف دوران بعد از جنگ جهاني دوم، براي پژوهش انتخاب شدند و از نويسنده

 تحقیقي ي معاصرنويسنده دو اين آثار در ي مفهومي غم و شادياستعاره خصوص در که
 .رسدمي نظر به نو و بديع مقاله اين نگرفته، صورت

 
 
 

 ان مسئلهبي-1-1
ي مفهومي که ريشه در زبان انسان، ذهن و تجارب فیزيکي و ي استعارهبر اساس نظريه

شود که ي زبان از اين فرض ناشي مياجتماعي او دارد، يکي از داليل مهم شناختیون در مطالعه
 هاي ذهن انسان را منعکس مي کند )کرافت و کروز، زبان الگوهاي انديشه و ويژگي

484:8991.) 
کنند، اي هستند که در آن زندگي مياين ديدگاه نیز که نويسندگان آثار ادبي، متأثر از جامعه

ها به رويکرد و ي مفهومي در آنکند تا با نگاهي به آثار و بررسي استعارهفرصتي فراهم مي
-هاي مختلف مفهومنگرش نويسندگان به مسائل مختلف اجتماعي پرداخته شود. بررسي جنبه

هاي مبدأ و مقصد در هر فرهنگي از يك سو به شناخت بهتر عواطف و شناخت حوزهسازي 
شود و از سوي ديگر، ابزاري براي تبیین قسمتي از ها در آن فرهنگ منجر ميبینيجهان

 باشد. ي اقوام و ملل ميانديشه
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 اهداف تحقيق-1-7
ي ر قالب استعارههاي غم و شادي داين پژوهش در صدد است تا از طريق بررسي واژه

هاي مبدأ در هاي استعاري و حوزهمفهومي در آثار افغاني و ايشي گورو به بسامد نگاشت
 سازي غم و شادي و تطبیق ديدگاه دو نويسنده بپردازد.    مفهوم

 

 ضرورت تحقيق-1-5
ه ي مفهومي در آثار ادبي، مطالعاتي صورت گرفتي بررسي استعارههاي اخیر در زمینهدر سال

گورو ي غم و شادي در آثار علي محمد افغاني و کازوئو ايشياست اما اين موضوع در حوزه
هاي مفهومي غم و شادي در بررسي نشده است. اين پژوهش گامي در جهت شناخت استعاره

ي ي تفکرو انديشهتواند ما را در دستیابي به سرچشمهآثار دو نويسنده است و عالوه بر اين مي
 هاي به اليه« غم و شادي»هاي مفهومي ياري دهد، بنابراين با بررسي استعاره نويسندگان

 يابیم که شايد تا به امروز از ديد خوانندگان دور مانده است.  معنايي دست مي
 

 های تحقيقپرسش-1-0
 اند؟گورو به کار رفتههاي مبدأيي در ارتباط با غم در آثار افغاني و ايشي. چه حوزه4
 اند؟گورو به کار رفتههاي مبدأيي در ارتباط با شادي در آثار افغاني و ايشيوزه. چه ح8

سازي دو هاي مبدأ مورد استفاده در مفهومهاي استعاري و حوزهترين نگاشت. پربسامد1
 احساس غم و شادي در اين آثار کدامند؟

 
 
 

 تحقيق روش-1-1
از « هاي رنجبافنه»و « وهر آهو خانمش»اي دو رمان کتابخانه روش براساس پژوهش اين در

غول »، «هاي شبانهترانه»، «ي روزبازمانده»، «هرگز رهايم مکن»هاي علي محمد افغاني و رمان
گورو مطالعه گرديد. سپس بر اساس از کازوئو ايشي« هنرمندي از جهان شناور»و « مدفون

 و بررسي شادي و غم فهوميم هاياستعاره لحاظ از نظرمورد آثار تحلیلي – روش توصیفي
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ي آن ها ي فوق که در همهمورد از آثار دو نويسنده 89شد. بدين صورت که در ابتدا  مقايسه
هاي غم و شادي به کار رفته بود، استخراج گرديد. از اين مفهوم استعاري يکي از حوزه

گرديد و بعد  هاي شادي مرتبطمورد به استعاره 40هاي غم و مورد به استعاره 14مجموعه، 
سازي دو احساس بیان و مشخص گرديد فراواني هاي مبدأ براي مفهومترين حوزهرايج

هاي غم و باشد. سپس استعارهي شادي ميتر از حوزهها بیشهاي غم و تنوع معنايي آناستعاره
-ها در کدام گروه قرار ميبراي تشخیص اين که غالب استعاره« کوچش»شادي بر اساس مدل 

هاي استعاري و ها تالش شد پربسامدترين نگاشتبندي شد. پس از تحلیل دادهرند، تقسیمگی
 براي اند تعیین گردد وهاي غم و شادي به کار رفتههاي مبدأ که در ساخت استعارهحوزه

 مقايسه فوق آثار با و ارائه نیز کوچش شده معرفي مبدأ هايحوزه تر،دقیق نتايج به دستیابي
 .گرديد

 

 تحقيق پيشينه-7
( 4029) جانسون و لیکاف که زماني از مفهومي ياستعاره يحوزه در مختلف هايپژوهش  

 با تا دارند سعي پژوهش اين در. شد آغاز کردند، چاپ را  «داريم باور که هايياستعاره» کتاب
 را هاآن جهتي و شناختيساختاري، هستي ي مفهومياستعاره نوع سه از هامثال ي انواعارائه

 بیشتر گیرايي و وضوح باعث تنها نه استعاره که رسندمي نتیجه اين به پايان در بشناسانند
. دهدمي تشکیل را ما هايدريافت و هاادراک ساختار عمال  بلکه شود،نمي ما هايانديشه
-مي یینتب را ي مقصدحوزه از بخشي تنها که هستند متقارنينا و جزيي هايانطباق هااستعاره

 از ديگر برخي کنند،مي مشخص و برجسته را ي مقصدحوزه از بخشي که حالي در و کنند
-استعاره بین تفاوت ايجاد موجب هاجنبه برخي روي بر تمرکز. کنندمي پنهان را آن هايجنبه

 کووچش، جانسون، و لیکاف يادامه در .روندمي کار به يکسان مقصدي براي که شودمي هايي
 زبان و استعاره» يمقاله وي کرد؛ تأکید استعاره در عواطف اهمی ت به که است گريپژوهش

 نه استعاره داشت اظهار و نوشت عواطف مفهومي هاياستعاره معرفي در را( 8999) «عواطف
 آن وجود بلکه است، شايع برندمي کار به خود احساسات بیان براي مردم که زباني در تنها

 يمقاله الن وي، از بعد. است ضروري احساس يتجزيه و احساس هايجنبه اکثر درک براي
 تاريخي شناسي زبان منظر از عواطف شناسيمعني تحلیل در را( 8992)مجاز و استعاره»

گورو دو مقاله در ايران ي مفهومي بین آثار افغاني و ايشيي استعارهنوشت. در مورد مقايسه
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هاي بررسي تطبیقي استعاره» ي ( در مقاله4102ديگران )پوري حاجبي و منتشر شده است. تقي
ي و مقاله«« هرگز رهايم مکن»و « شوهر آهو خانم»هاي ي خشم در رمانمفهومي حوزه

هاي علي محمد افغاني و کازوئو بندي جديد در رمانهاي مفهومي در طبقهاستعاره( »4102)
 بررسي اين دو نويسنده پرداختند. در هاي مفهومي در آثاربه بررسي استعاره« گوروايشي

 ديگران و است؛ زورورز شده انجام پژوهش نیز چندين «غم و شادي» مفهومي ياستعاره
 ،«مدارهاي مفهومي شادي در زبان فارسي: يك تحلیل پیکرهاستعاره»ي ، در مقاله(4108)

 مبدأ هايحوزه رينپربسامدت تعیین هدف با را معاصر نويسندگان از متن 41 شامل ايپیکره
 و« عمل» ،«شي» هايحوزه که داد نشان پژوهش اين نتايج. دادند قرار بررسي مورد شادي

 در ،(4108) ساساني و ملکیان .اندمطالعه مورد يپیکره در مبدأ هايحوزه پرکاربردترين« ماده»
احساس موجود در هاي ابتدااستعاره «روزمره گفتار در شادي و غم هايبیان استعاره»ي مقاله

ها را بر اساس مدل هر يك  از عبارات استعاري را مشخص کردند و سپس اين استعاره
ها را تعیین کردند. تحلیل بر روي کوچش تقسیم بندي کرده و سازوکارهاي موجود در آن

ترين قلمروهاي مبدأ ويراني، بیماري و مرگ براي غم و ها حاکي از آن است که رايجداده
وحي وجسمي خوب، پرواز کردن و باال رفتن براي شادي هستند؛ سرانجام به اين وضعیت ر

ها فرهنگي هستند؛ يعني قلمروي مبدأيي که در يك فرهنگ اي از قلمرونتیجه رسیدند که پاره
شود، ممکن است در يك فرهنگ ديگر يا کاربرد سازي احساسي استفاده ميبراي مفهوم

ي استعاري ديگري از آن استفاده شود.  شريفي مقدم و ديگران نداشته باشد يا در مفهوم ساز
را با جمع « مقايسۀ استعاره هاي مفهومي غم و شادي در اشعار پروين اعتصامي» ( مقالۀ 4102)

مورد استعارۀ غم و شادي  در اشعار پروين اعتصامي نوشتند نتايج تفاوت در  118آوري 
هاي اجتماعي را ه سبب درک عمیق پروين از آسیبفراواني استعاره هاي غم و تنوع آن ها ب

هاي جهتي است که در شدگي، تشخیص و استفاده از استعارهنشان داد و تشابه در جسمي
 هاي مبدأ مشترک شامل زمان، مکان و سالمت ديده شد.   حوزه

                                                    

 بررسی و بحث -5

 تطبيقیادبيات  -5-1
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توسعه ادبیات تطبیقي و استقبال نويسندگان و منتقدان ادبي از آن در اواخر قرن نوزدهم باعث 
(. ادبیات 848:4199گري قرار گیرند )سرسنگي، شد بسیاري از آثار غربي و شرقي مورد تطبیق

دمت تطبیقي به عنوان حرکتي در جريان سیال ادبیات جهاني با مقايسه آثار ادبي کشورها در خ
گرايي قرار داشته و در نهايت ادبیات بومي و غیربومي و گذر از روح فردگرايي به روح جمع

زند )حدادي، پیوند فرهنگ و ادبیات ملل مختلف به مفهوم ادبیات جهاني را رقم مي
828:4199.) 

 
 استعاره مفهومی 5-7
ات زندگي است که طي سازي مفاهیم انتزاعي و ماورايي مثل احساسي مفهومي، عینياستعاره 

 استعاره اين يابد.ي مبدأ و مقصد نمود ميفرايندي بر مبناي نگاشت استعاري در دو حوزه
 مارک و لیکاف جرج سوي از 4029 دهه در که است سن تي استعاره مقابل در نو دستاوردي

 محسوب زبان ظاهر در بالغي امري که سن تي استعاره برعکس کامال  و شد مطرح  جانسون
 مبناي بر شود، بیان زباني عبارت يك قالب در آنکه از پیش  و است مرتبط انديشه با شود،مي
 که است ادبي صناعات از ابزاري استعاره سنتي، ديدگاه در. شود مي ساخته ذهني تفکر يك

 براي عیني اينشانه استعاره معاصر، رويکرد در اما رود،مي کار به توصیف و کالم زينت براي
 جانسون و لیکاف ديدگاه از.(481:8991)لیکاف و جانسون،  است انسان ذهني مفاهیم يتجل 

 در که کرد تعريف مفهومي نظامي در متناظر قلمروهاي نگاشت توانمي را ي مفهومياستعاره
 (.891: 4001 )لیکاف ، گیردمي صورت نگاشت ي مقصدحوزه به ي مبدأحوزه از آن
 
 3نگاشت و 2دمقص ،1مبدأ قلمروهای -5-5

 آن در که روشي. است ديگر مفهوم يك طريق از مفهوم يك درک اصل در ي مفهومياستعاره
 به است، ترعیني و ترساده غالبا  که ي ديگرحوزه مفاهیم براساس انتزاعي و ذهني ايحوزه

 که ي عینيحوزه و« مقصد قلمرو» ي انتزاعيحوزه. شودمي سازيمفهوم و شده کشیده تصوير
 استعاره. شودمي نامیده« مبدأ قلمرو» شودمي پذير امکان ي انتزاعيحوزه درک ي آنواسطه به

 __________________________________________________________________________  
1 - Source domain 
2 - Target domain 
3 - Mapping 
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است.  مفهومي نظام در قلمرو دو بین ي نگاشتنتیجه استعاره، درک بهتر عبارت به يا و
 (.11: 4102 مقدم، شريفي و )ارجمندي

 يحوزه براساس و است زاعيانت مقصد يحوزه که کند مي بیان مفهومي ياستعاره ينظريه
ها و غم بر گفته» عبارت در مثال براي. شودمي تصور و درک است، فیزيکي بیشتر که مبدأ
 «است گیاه غم» مفهومي  ياستعاره ،«ي سکنات و حرکات او سايه افکنده بودها و همهکرده

 . است أمبد ي مفهوميحوزه گیاه و مقصد مفهومي يحوزه غم آن در که شودمي مطرح
 

 شادی و غم مفهومی هایاستعاره-5-0
 گرفته، صورت احساسات و ي عواطفحوزه در هاي زبانمقايسه با که فرهنگي بینا تحقیقات

هستند  عشق و ترس خشم، غم، شادي، عاطفي هايمقوله ترينکه بنیادي دهدمي نشان
 باورهاي و تصورات از برداشتن پرده در زبان اصلي نقش بر . کوچش(89: 8999 کوچش،)

 به. دارد تأکید عاطفي تجارب ويژه به و بشري تجارب از هاآن مشترک دانش يعني مردم
 حالت كيي تجرب هنگام چه آن از را پیچیده و غني تصويري احساسات زبان ي اوعقیده

 زبان که است استعاره طريق از تنها که است معتقد وي نماياند؛مي دهد،مي روي عاطفي
شود مي ناملموس و گوناگون عاطفي هايتجربه توصیف و تجسم به قادر عواطف و اتاحساس
 (.404: )همان

که بر اساس حاالت و تجربیات بدني و شرايط فرهنگي و   غم يکي از مفاهیم احساسي است
رواني و هايي است که شامل دردآيد و در واقع واکنش طبیعي به موقعیتاجتماعي پديد مي

 تجربی ات و سو يك از احساس اين فیزيولوژيکي تأثیرات حقیقت، د. درعاطفي مي شو
 اساس بر. آورندمي پديد را احساسي مفهوم اين ديگر سوي از فرهنگي و محیطي اجتماعي،

-مي را اياولی ه هاياستعاره و دارند جهاني ماهی تي بدني تجربی ات مفهومي، ياستعاره ينظريه

 اعتقاد به. شوندمي برده کار به هازبان و هافرهنگ در گسترده و مشابه صورت به که سازند
 بدن زيستي هايظرفیت از که هستند زباني هايمؤل فه مفهومي، بدنمندي ،(4022) لیکاف
 استناد با .دارند بازتاب زبان در و گیرندمي نشأت اجتماعي محیط و جسماني هايتجربه انسان،

 ،«ماده اي شي» موارد غم، احساس براي مبدأ هايحوزه ينترمعمول کوچش و لیکاف آثار به
 ،«گسستگي» ،«ويراني و خرابي» ،«بیماري» ،«گیاه» ،«حريف يا دشمن» حیوان،» ،«سنگین بار»
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 جهت،» و« خمیدن» ،«گريه و غم مرگ،» ،«سیاهي و تاريکي» ،«طبیعي اي فیزيکي آسیب»
 .(11: 4102مقدم،  شريفي و ارجمندي) است(«پايین)

 

آيد شادي نیز از عواطف بنیادين بشر است و جزئي از انفعاالت و کیفیات نفساني به شمار مي 
 کوچش آراي بخشد. براساسي تأثر نفس از امري مطلوب است که به زندگي معنا ميو نتیجه

 :داد تمیز هم از توانشادي مي با ارتباط در را مفهومي ياستعاره سه
 و کنندمي فراهم را عاطفي مفهوم از ارزيابي که هايياستعاره ؛ يعنيعام عاطفي هاياستعاره-4 

 عام مفهومي هاياستعاره مورد در دهندمي دست به را شادي سرشت اي پديدارشناسي ماهیت
 ،«است جنون شادي»، «است آتش/ گرما شادي» ،«است ظرف يك در مايعي شادي» توانمي

 زيرا هستند عام عاطفي هاياستعاره ها،استعاره ناي. گرفت نظر در را« است بیماري شادي»
 مورد در تنها نه هااستعاره نيا کرد استفاده توانمي هاي آنهمه از شادي مورد در گفتگو هنگام
 (.882: 4101 روند)کوچش،مي کار به هم ديگر عاطفي مفاهیم مورد در بلکه شادي،

 شادي» ،«است نور شادي» مانند دهند؛مي دست به را شادي ارزيابي که هايياستعاره ـ 8
-ي اينهمه که ،«است بودن آسمان در شادي» و« است باال شادي» ،«است شدن سبك احساس

 باال نبودن، خمیده روشنايي، و نور حضور. دهندمي دست به شادي از مثبتي کامال  ارزيابي ها
 و خمیدگي تاريکي، يعني آن متضادهاي برخالف که اندمثبت بسیار همه بودن آسمان در بودن،
هستند  باشند،مي افسردگي و اندوه و ي غمکننده توصیف و هستند شادي متضاد که بودن پايین

 (.880: )همان
 كي شادي» ،«است حیوان شادي»مانند  دهند؛مي دست به را شادي سرشت که هايياستعاره ـ1

 اين که« است ندگيسرز شادي» ،«است سرمستي شادي» ،«است فیزيکي مطبوع احساس
 فرد به که خوشحالي ي احساسيعني نحوه دارند، شادي بوي و رنگ مفهومي هاياستعاره
 شي» مفاهیم نیز شادي مبدأ هايحوزه . مهمترين(819: همان) کنندمي تصوير را دهدمي دست

 سالمت،» ،«پايکوبي و رقص همچون مثبت فیزيکي قدرت يا نیرو» ،« ظرف درون يماده يا
 مقدم، شريفي و )ارجمندي  است («باال) جهت» ،«داشتن اوج يا پرواز» ،«تحرک و ادابيش

4102 :11). 
 

 معرفی اجمالی دو نویسنده -5-1
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کسوت و تواناي ادبیات داستاني معاصر است که ي پیش(، نويسنده4191علي محمدافغاني)
سال در  8ي پهلوي دورهدستگیر شد و در  4111عضو سازمان حزب توده ايران بود و در سال 

ي شوهر آهو خانم، به اوج شهرت رسید. و زندان به سر برد و در زندان با نگارش اثر برجسته
را دريافت کرد. افغاني در اين اثر، اوضاع سیاسي وتحوالت  4119ي بهترين رمان سال جايزه

 خاني را به تصوير کشیده است.اجتماعي، فرهنگي عصر رضا
ي انگلیسي ژاپني تبار و از نسل بعد از جنگ جهاني دوم (، نويسنده4081)گوروکازوئوايشي

هايش دريافت کرده است و اخیرا  با خلق رمان است که تا حال چندين جايزه به خاطر رمان
 گرديده است. 8942ي نوبل ادبي سال ي جايزهبرنده« ي روزبازمانده»
  
 غم  هایاستعاره -5-6

 گورو ايشي و افغاني آثار در شادي و غم هايحوزه ي مفهومياستعاره واعان از هايينمونه اينك
-استعاره نخست. شودمي مشخص هاآن بسامد و تعیین مبدأ هايحوزه و هانگاشت اسم ذکر با

  شود.   مي آورده است، احساسات ساير میان در منفي احساس که غم هاي
 است[ی ماريب ]غم 
. نگنجد قطور کتابي در که باشد خفته رمزها توانستمي کوچك يلحظه يك در الواقعفي -

 (.844: 4111 )افغاني، کرد داغ سرش که شد ناراحت چنان اما زد، نديدن به را خود آهو
هاي حريف افسونگر و غاصب بر ناپذير. پنجهدرد توي دلش پیچید، دردي جانکاه و درمان -

 (808که تصور کرده بود.)همان: تر از آن بودروي حق خدايي و انساني او قوي

 افسرده وگرنه بدهي دستش کاري بايد دارد، نیاز مراقبت خیلي شده بازنشسته که حاال پدر -
 (.42: 4101 گورو،)ايشي شودمي
 
 

 است[ مرگ ]غم
 پاي از را او زده، موج دلش درون که ايکشنده خواري و افسردگي بداند را دلیلش کهآنبي -

 (.888: 4111 ،درآورد )افغاني
 (.181ي حیاتش را گرفته بود )همان:در اين مدت طوالني، غم و اندوه و حسد عصاره -
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 را خود کودکي دوران که اين مثل درست آورد، خاطر به را هیلشم خاطرات خواستمي او -
 (.41: 4108 گورو،)ايشي است پايان به رو کارش که دانستمي و آوردمي ياد به

 از صبوري همه اين که است عجیب آورده، درش پا از اخیر وقايع تما ح» گفت اکسل -
 (.889: 4101 )همان، داده نشان خودش

 است[ آتش ]غم 
 سازد آرام را دل آتش ي اشکيقطره با تا زد هم به چندبار را سنگینش و افتاده پايین هايمژه -

  (.82: 4111 )افغاني،

 بلکه نکرد تعجب چندان بوده طالقه سه شوهرش زا ي جوانبیوه که اين دانستن از آهو -
 (.402: )همان سوخت بیشتر دلش او بختيتیره و روزيسیاه بر برعکس،

 دلم اند،بستهفرو جهان از چشم خانه فروش زمان از خانواده اعضاي تربیش زدم حدس -
 (.48: 4101 گورو،)ايشي سوخت برايش

 است[ بار ]غم
 دوش بر تنهايي به نکند سرايت ديگران به که آن براي را خود غم ربا که کساني اندکم اما -

 (. 811:4111)افغاني،  کشندمي

 پنداري ذات هم هاکننده اهدا با بیشتر دم هر تومي که بود اين کردمي سنگیني دلم بر آنچه -
  (.181:4108)ايشي گورو،  کردمي

 

 است[ ظرف درون یماده ]غم 
 (.218:4111)افغاني،  شود منفجر خواستمي گويي که تپیدمي چنان بخار ديگ مانند قلبش -

 باز و آورد، اکسل ياد به بود کشته تونل در گوين که را شیطاني سگ ي آنخاطره صحنه اين -
 (.181: 4101 گورو،)ايشي کرد پر را وجودش غمي

 است[ فسردگی و فشار ]غم 
 گرفته دلش فشردمي خود درون را هما ايیرهت قیر مثل تنهايي لحظات در خانه ديوار چهار -

 (.4111، 129)افغاني،  بگردد برود تا بود زده سرش به بیرون هواي. بود

 يچهره و دقیقا  نه اما اوست شبیه که کنیدمي نقاشي را ي دوستيچهره که وقتي مثل درست -
 (.482:4108)ايشي گورو،  گیردمي را حالتان کاغذ بر شده نقش
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 (.821بازي درآورد، حال من خیلي گرفته شد)همان:ز اين که روتبعد ا -

 است[ فيزیکی آسيب ]غم 
 خود زن بزرگ، و کوچك يبچه چهار و وفا و مهر پر زندگي سال 41 از بعد بود سزاوار آيا -
 (.411:4111)افغاني،  بشکند را دلش و کند ناراحت را

 و ديگر هايشکستگي دل دهیم اجازه متوانینمي و است ساله شش و بیست نوريکو االن -
 (.12: 4101 )ايشي گورو، بدهد رخ دوباره گذشته سال مسائل بیشتر

 پنج بیايید من ديدن به است چطور ايدشده خسته باال سطح زندگي اين از گويدمي گريسي -
 (.89: 4101 گورو،)ايشي شکندمي دلم وگرنه هستم منتظرتان عصر

 است[ تلخی ]غم 
 (.102: 4111 )افغاني، بود شده تلخ اوقاتش. برگشت دکان به میران سید -

 هستیم متجاوز حتي اي – قاپ کیف ما که کندمي ادعا باشد، تلخ اوقاتش که هاوقت بعضي -
 (.88: 4101 گورو،)ايشي

 بیندازد راه جنجال جزئي امر سر بر خواستمي که شد تلخ کنتن میس دست از اوقاتم -
 (.02: 4128 )همان،

 است[ دریا ]غم
: 4111 )افغاني، زد موج دلش درون ايکشنده خواري و افسردگي بداند، را دلیلش آنکهبي -

888.) 

 تجربه را رنجش و غم از موجي شد باعث و آمد ادمي پذيرايي اتاق در گفتگو آن بار ديگر -
 (.12: 4101 گورو،)ايشي کنم

 است[ گياه ]غم
: 4111 )افغاني، بود افکنده سايه او حرکات و سکنات يهمه و هاکرده و هاگفته بر غم -

118.) 

-مي حرف طوالني شبي از بود هم تلخي و غم آشکار هايسايه گیر،نفس آرزوي اين همراه -

 (.122: 4101 گورو،)ايشي بود داده رنجش اکسل غیبت و مانده تنها که زد
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 است[ گریستن ]غم 
 کنان هقهق چادر در پناه خمیده سر با. کرد سکوت شديم گفتارش مانع که بغضي با هما -

 (.488: 4111 )افغاني، ريخت فرو اشکي هايدانه

 و ترکید ناگهان فشردمي را گلويش بیخ بحراني و آورخفقان هايساعت تمام در که بغضي -
 .(888: همان) ريخت بیرون

 نجوا خواننده با و رقصیدممي مآرا بسته، چشمان با و بودم کرده بغل را خیالي نوزادي من -
-هق صداي شايد و کردمي گريه در بیرون داشت مادام« مکن رهايم هرگز عزيزم، اوه» کردممي

 (.02: 4108 گورو،)ايشي درآورد هپروت از مرا ناگهان که بود او هق

 خودش با کردي، بغل خودتو هايبچه و رقصيمي داري ديد وقتي نیست بدي آدم مادام»  -
 (.499: )همان« گرفته اشگريه دلیل همین به بشي داربچه توانينمي که انگیزهغم کرده کرف

 
 
 

 تمرکزشان نوع براساس غم هایاستعاره  -5-6-1
 :کرد تقسیم دسته سه به تمرکزشان نوع براساس توانمي را غم هاياستعاره ادامه در
 عمومي احساسي هاياستعاره همان اي دارند تمرکز واکنش – احساس بر که هايي( استعاره4

 عشق، مثل ديگر احساسات مورد در و دارند عمومیت و نیست غم احساس به منحصر که
 :از عبارتند احساسي هاياستعاره اين. دارند کاربرد نیز خشم و ترس

 است. ظرف ي درونماده غم  -
 .است مبارزه در حريفي غم -
 .است طبیعي نیروي غم -
 .تاس حیوان غم -
 .است گیاه غم -
 .است مرگ غم -
 .است فیزيولوژيکي تغییر غم -

( احساس بروز از حاصل واکنش و احساس علت) بخش دو هر روي که هايي( استعاره8
 . دارند تمرکز
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 .است بیماري غم -
 .است بار غم -
 در گروه، اين براي موردي که دارند تمرکز احساس علت بر اساسا  که هايي( استعاره 1

  (.482-488:  4108 و ساساني، )ملکیان  نشد يافت غم هاياستعاره
 

 

 )کوچش ، ی کوچششده معرفی قلمروهای با غم مبدأ هایی حوزهمقایسه -5-6-7
1576 :01-07) 

 
-شده معرفی هایحوزه با غم مبدأ هایی حوزهمقایسه( 1) جدول      

 کوچش ی

 آثار ی مبدأحوزه کوچش ی مبدأحوزه

 چهره حالت تغییر گريستن، بدن ياعضا

 بیماري بیماري

 حیوان حیوانات

 گیاه گیاهان

 *   بناها و ساختمان

 دستگاه خرابي آالت ماشین و ابزار

 مبارزه در حريفي بازي و ورزش

 *   اقتصادي معامالت و پول

 تلخي غذا و آشپزي

 گرما و آتش سرما و گرما

 تاريکي روشنايي و تاريکي

 دريا باران، ظرف، ي درونماده بار،/ مانع فسردگي،/فشار فیزيکي، آسیب ويراني، انیروه

 شدن پنهان ، رفتن فرو خود در جهش و حرکت
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 اين در. شدند مقايسه کوچش مبدأ قلمرو 41 با فوق آثار در غم ياستعاره مبدأ قلمروهاي
 اسم نويسنده دو هر آثار در که يافت تواننمي مرگ يحوزه براي جايي عضوي 41 يمجموعه
 نیروها عام يمجموعه در هم را مرگ بتوان شايد. گرددمي مشاهده« است مرگ غم» نگاشت

 .داد قرار
 
  شادی هایاستعاره -5-2 

شود مي گرفته نظر در مثبت حسي و دارد قرار غم ي مقابلنقطه احساسي است که در شادي
 آثار در حس اين براي مبدأ قلمروهاي شود.مي که سبب نشاط روحي و افزايش توانايي انسان

 :است قرار اين از گوروايشي و افغاني
 است[ سرزندگی شادی]

 (.89: 4114 )افغاني، بودم شنگول. شدنمي اين از بهتر بودم کرده کاسبي تومان پنچاه -
 شد دماغسر کردندمي لودگي و بودند شاد که پسرها ديدن با بود، من کنار که لورا واقع، در-

 (.488: 4108 گورو،)ايشي
 است[ جشن ]شادی
 (.144: 4114 )افغاني، گرفته استسر روي را ما حیاط بکوب و بزن و شادماني و رقص

 بودند ايستاده آقايان تاالر دور دور تا بود حکمفرما مهمانان میان در واقعي سرور و جشن حاال
 (.411: 4128)ايشي گورو،  زدندمي ي همشانه به و خنديدندمي هم با و

 است[ ظرف ی درونماده شادی] 
 کردندمي لبريز غشبي نشاط و شادي از را جاهمه بهاري نسیم مثل و کشیدندمي جیغ -

 (.84: 4111 )افغاني،

 دست به را هازلف شادي، از لبريز روحي با خرامید،مي وارملکه کشتي عرشه اين در آهو -
 (.10: )همان بود داده نسیم

 ترکیدم،مي خنده از داشتم و بودم کرده فراموش را لوسي دوشیزه وقتي ي بعددقیقه چند -
 (.492: 4108 )ايشي گورو، است ساکت اطرافمان شدم متوجه

 (.411: 4128 گورو،)ايشي روممي استقبالشان به شادي از سرشار قلبي با که داريد شك -
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 دریاست[ ]شادی
 زائدالوصفش هیجان و باطن عمیق خرسند از که شده حبس و پشپرت ذوقي با میران سید -

 (.419: 4111 )افغاني، گفت گرفت، سخنمي سرچشمه

 (.112: 4114 )افغاني، زدمي موج نغمه صورت زيرپوست ايکودکانه شادي -

 را در و سرخوشي وجد از موجي و آمیزندمي همدر طاليي هايدوره مانند نخست هايسال -
 (.498: 4108 گورو،)ايشي کنممي دلم احساس

 است[ نور ]شادی 
 زدني حرفحوصله و حال حوصلگيبي و روزه فشار از ي خودنوبه به که میرانسید -

 (.40: 4111 شد )افغاني، روشن ناگهان اشچهره نداشت،

 داره باز کار از منو احساسات ندم اجازه که بودم مصمم درخشید چشمانش در چیزي -
  (.118: 4108 گورو،)ايشي

 است[ خندیدن شادی ]
 از را شنونده که دانستمي ايخوشمزه و کوچك هايسرگذشت و هاقصه آهو جوان مهمان -

 (.899: 4111 )افغاني، کردميبر روده خنده

 و غش خنده شدت از يا و کنیم بحث بود، کرده نگرانمان که چیزي مورد در بود ممکن -
 (.41: 4108 گورو،)ايشي کنیم ضعف

 

اند، چنان که ي مقصد شادي بهره بردهبراي تبیین حوزه« خنده»ي مبدأ اين دو نويسنده از حوزه
 گريه، ظهور غم و خنده، صورت خارجي شادي است.

 است[ کردن پرواز ]شادی 
 )افغاني، کرد پرواز رويا آسمان به واقع عالم از لحظه يك مؤمن، مرد يشده سبك روح -

4111 :111). 

: 4101 )ايشي گورو، است نزده بال بال حضورم از تو مثل امیل وقت هیچ حالت بهترين در -
12.) 
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  مستی است[ ]شادی
 زن گوشدم زندگي که پنهاني موسیقي يك از بود بخشيفرح نواي جريان ي اينهمه

 شادکامي و نیازيبي لذت از را او و بنشیند روحش اعماق در تا کردمي زمزمه خوشبخت
 (.84: 4111 )افغاني، سازد سرمست

 )ايشي گورو، بود کرده خوشحالم روت ديدن. بودم سرحال و سرخوش کامال  لحظه آن تا
4108 :411.) 

 

  تمرکزشان نوع بر اساس شادی هایاستعاره -5-2-1
 نوع بر طبق توانمي نیز را شادي هاياستعاره شد، انجام غم هاياستعاره مورد در که گونههمان

 :کرد بنديدسته مرکزشانت
 دارند تمرکز واکنش – احساس بر که هايياستعاره (4

 جشن شادي» ،« است کردن پرواز شادي» توانمي مجموعه اين در که است ذهني نیروي شادي
 اين. دارد قرار ، را« است سردرگمي شادي» و«  است موسیقي شادي» ،«است پايکوبي و

 عادي غیر رفتار و شود خارج عادي حالت از فرد شوندمي سبب که دلیل اين به هااستعاره
 . گیرندمي قرار مجموعه اين در بکند،

 .است ظرف ي درونماده شادي -
 .است جنون شادي -
 .است شیرين ي خوراکيماده شادي -
 . است چهره رنگ تغییر گريستن، ، خنديدن شامل که است فیزيولوژيکي تغییر شادي -
 .ستا طبیعي نیروي شادي -

  دارند تمرکز بخش دو هر روي که هايي( استعاره8
 «است بیماري غم» ي مقابلنقطه در که «است خوب روحي و جسمي وضعیت شادي» -الف
 . دارد قرار

)ملکیان و . نشد افتي موردي که دارند تمرکز احساس علت بر اساسا  که هايياستعاره (1
  (418 ، 4108 ساساني،
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 سوی از شده معرفی مبدأ هایحوزه با ی شادیاستعاره مبدأ هایزهحو یمقایسه -5-2-7
 کوچش

 
کوچش به شرح جدول  سوي از شده معرفي مبدأ هايحوزه با ي شادياستعاره مبدأ هايحوزه

  (11-14:  4101 )کوچش، باشد:ذيل مي
 یشده معرفی هایحوزه با شادی مبدأ هایی حوزهمقایسه( 7) جدول

 کوچش

 آثار ی مبدأحوزه کوچش بدأی محوزه

 چهره رنگ تغییر گريستن، خنديدن، بدن اعضاي

 جنون خوب، جسمي وضعیت بیماري و سالمتي

  حیوانات

  گیاهان

  بناها و ساختمان

 دستگاه کردن کار درست ، بودن سالم آالت ماشین و ابزار

  بازي و ورزش

  اقتصادي معامالت و پول

 (شیرين) کيمادۀ خورا غذا و آشپزي

  سرما و گرما

  روشنايي و تاريکي

 نور دريا، سردرگمي، طبیعي، نیروي انرژي، ظرف، ي درونماده موسیقي، پايکوبي، و جشن نیروها

 رفتن باال کردن، پرواز جهش و حرکت
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 گورو ایشی و افغانی آثار در غم هایاستعاره ایمقایسه نمودار -5-8

 
  گوروايشي و افغاني آثار در غم هاياستعاره يمقايسه( 4) نمودار

اسم نگاشت  44نمونه در قالب  14(: با گردآوري و شمارش شواهد در مجموع 4طبق نمودار)
هاي مبدأ گريستن، در حوزه غم در آثار دو نويسنده مشاهده گرديد. تشابه در همه حوزه

یب فیزيکي، فشار و فسردگي، بار، ماده درون ظرف، دريا و مرگ بیماري، گیاه، تلخي، آتش، آس
 نشان دهنده عدم تفاوت فرهنگي در مفهوم سازي غم بین دو نويسنده است.

 
 گوروایشی و افغانی آثار در شادی هایاستعاره ایمقایسه نمودار -5-7
 

 

 گوروايشي و افغاني آثار در شادي هاياستعاره يمقايسه( 8) نمودار
نگاشت در اسم 2نمونه در قالب  40(: با گردآوري و شمارش شواهد در مجموع 8طبق نمودار)

هاي ها و تشابه حوزههاي شادي در آثار دو نويسنده مشاهده گرديد مقايسه اسم نگاشتحوزه
دهنده کردن نشانمبدأ خنديدن، سرزندگي، مستي جشن، ماده درون ظرف، دريا، نور و پرواز 

 هاي شادي است.تشابه فرهنگي دو نويسنده در کاربرد استعاره
 
 هاداده تحليل -0
 

 آثار در شادي و غم احساس دو باز نمود چگونگي بررسي هدف با هاداده حاضر، پژوهش در
 اين به. شد گردآوري گوروايشي و افغاني هاينام به انگلیسي و ايراني ي معاصرنويسنده دو
سپس گرديد  جستجو آثار اين در شادي و غم هايواژهکلید و شد مطالعه مذکور آثار نظور،م

هاي مبدأ که در ساخت  هاي استعاري و پربسامدترين حوزه تالش شد تا پربسامدترين نگاشت
از  هايينمونه جستجو ي ايننتیجه درروند، تعیین گردد و شادي به کار ميغم و هاي استعاره

 بود، دريافت قابل مفهومي ياستعاره قالب در شادي و غم مفهوم هاآن در که ورآثار مذک
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 در مورد 40 و ي غمحوزه در مورد 14 شاهد به دست آمده، 89در مجموع از  .شد گردآوري
  آمد. دست به گوروايشي  وي افغان ي آثارمجموعه از ي شاديحوزه
 گورو، ايشي و افغاني آثار در شادي و غم ياستعاره هاينگاشت ي اسمارائه با آن از پس

 با کوچش از نقل به شادي و غم مبدأ هايحوزه سپس. گرديد معرفي احساس دو اين مفهوم
 . گرديد مقايسه 8 و 4 هايجدول در آثار مبدأ هايحوزه

هاي ترين قلمروهاي مبدا در مورد هر يك از استعارهبر اساس تحلیل صورت گرفته پربسامد
ي درون ماده»براي غم، « مرگ»و « گريستن»مي غم و شادي از اين قرار است: به ترتیب مفهو
 براي شادي.« ظرف

هاي مفهومي غم و نیز ها، مشاهده گرديد که فراواني استعارهپس از تحلیل و مقايسه داده 
که  تر از حوزه مقابل يعني شادي بودها به صورت چشمگیري بیشگستره و تنوع معنايي در آن

عالوه بر ، غم قابل توجیه است. شباهت بین حوزه احساس آثار اغلب در ردپاي غمبا توجه به 
ي درون ماده»هاي مبدأ در حوزه (انگاريجسم)هاي وجودي شامل استفاده مشترک از استعاره

آسیب » ،«مرگ»، «گريستن»، «فشار»، «بیماري»هاي مبدأ ، در حوزه«تلخي»و  «بار»، «ظرف
شباهت بین حوزه شد.  هاي چشمگیري مشاهدهنیز شباهت «دريا»و « گیاه»، «آتش» و« فیزيکي

انگاري، در حوزه در جسم« ي درون ظرفماده»ي مبدا احساس شادي نیز عالوه بر حوزه
چنین بین هماست. « پرواز کردن»و « نور»، «دريا»، «سرزندگي»، «مستي»، «خنديدن»، «جشن»

ها بود که خود نمايانگر  بعد ها به مراتب بیش از تفاوتشباهتآثار، به کار رفته  هاينگاشت
هاي مفهومي در ي استعارهبه نحوي که مقايسه استغم و شادي  همگاني تفکر استعاري

هاي دهد که با وجود تفاوتگورو، نشان ميهاي غم و شادي در آثار افغاني و ايشيحوزه
هاي مبدأ يکساني در دو احساس غم و ها و حوزهگاشتاقلیمي و فرهنگي، هر دو نويسنده از ن

 اند.شادي بهره برده
دست آمده احساس غم مانند بیماري تصور شده است. از ديدگاه هر دو هاي بهدر تحلیل

ها را هاي مرتبط با بدن انسان هستند که انسان همواره آننويسنده بیماري و کسالت، از پديده
گورو در واقع غم رنجي است که در دل د؛ از نظر افغاني و ايشيکندر زندگي خود تجربه مي

 گیرد.گیرد و جان، سالمت و آرامش انسان را ميانسان جاي مي
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ي ساختاري ، هر دو نويسنده، مرگ را بر بنیاد استعاره«غم مرگ است»نگاشت در تحلیل اسم 
و رو به پايان بودن کار براي هايي مثل از پا درآمدن اند و عبارتسازي کردهبراي غم مفهوم

 سازي غم در آثار اين دو نويسنده نمود دارد. مفهوم
تشبیه کرده که ويژگي « آتشي سوزاننده»، افغاني شدت غم را به «غم آتش است»ي در استعاره

سازي غم به اين صورت، به طور عیني حرارت و گدازندگي به خود گرفته است. وي با مفهوم
گورو، غم، آتشي است که انتزاعي را بیان کرده است و از نظر ايشي قدرت عذاب اين حس

 سوزاند.کند و آن را ميي دل منزل  ميزماني در خانه
دست آمده از آثار هر دو نويسنده، احساس غم مانند باري تصور شده که هاي بهدر تحلیل 

رد مانند باري است که توان آن را بر دوش کشید، با اين تصور غمي که نويسنده بر دل دامي
ي عیني و ملموس بار ي انتزاعي غم به پديدهشود و واژهبه سبب سنگیني، موجب عذاب او مي

  تشبیه شده تا بتواند سختي و رنج داشتن اين احساس را نشان دهد. 

به عنوان « غم»اند. در اين موارد سازي کردهي درون ظرف مفهومهر دو نويسنده غم را با ماده
هايي از آن وجود دارد. وقتي غم در ظرف ، کل بدن يا بخش«درون ظرف»اي مستقل در دهپدي

امیدي، کاستي، کجي و زشتي ظرف دل را به گیرد، گسستگي، تنهايي، بي ثباتي، نادل جاي مي
هاي منفجرشدن و پرشدن آمده گورو با عبارتدنبال دارد. اين استعاره در آثار افغاني و ايشي

انند مايعات عمل کرده که ظرف آن، دل شخص است که احساس غم را تجربه است، غم م
 کند.مي

ي دگرگوني انسان از بروز غم و اندوه است را به عنوان هر دو نويسنده، گرفتن دل که نشانه
 اند.  سازي غم در نظر گرفتهي مبدأ براي مفهومحوزه

ب فیزيکي در حد ويراني و نابودي در هر دو نويسنده آسیب رواني بر اثر بروز غم را يك آسی
اند. دل شکستن نماد غم و رنج و افسردگي است؛ رسیدن غم به دل سبب کم شدن نظر گرفته

-شود، گويي غم سنگ يا تیري است که با برخورد به دل، انگیزهي پیشرفت در انسان ميانگیزه

یروي ذهني بدانیم که سبب شکند. اگر شادي را نگیرد و دل را ميها و امیدها را نشانه مي
 آورد.شود پس عدم وجود آن سستي و ناتواني به بار ميپیشرفت و امیدواري در انسان مي

 نظر در غذا طعم يمثابه به را فرد روحي وضعیت که صورتي در. است تلخ غم يمزه و طعم 
 در. شوديم غذا اين طعم تغییر باعث که بود خواهد تلخي يماده غم صورت اين در بگیريم
  .کشیده شده است تصوير به آلوديغم و تلخ نويسندگان فضاي انتخابي شواهد
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سازي شده است و دست آمده، عظمت و بزرگي و حجم غم مانند دريا تصويرهاي بهدر تحلیل
هاي وسعت و بیکرانگي، مواج بودن و غرق کردن دريا به غم نسبت داده شده است. هر ويژگي

 کنند. بینند و آن را در اعماق وجود احساس ميمانند دريايي مواج مي دو نويسنده غم را

ي رساند از طريق يك حوزه، آسیب رواني که غم به انسان مي«غم گیاه است»در اسم نگاشت 
کند و دواند، رشد ميشود. غم مانند درخت و گیاه ريشه ميعیني مانند گیاه نگاشت و درک مي

ت. در اين شواهد، نويسندگان با الهام از تصاوير طبیعت، سايه گستر اسهمانند درخت سايه
 اند. ي مقصد غم در نظر گرفتهگستردن درخت را براي حوزه

ي تأثر ، غم بخشي از انفعاالت نفساني است که در نتیجه«غم گريستن است»در اسم نگاشت 
و با گريستن  نفس از حصول امري مکروه است و اغلب غیر منتظره و بیرون از تحمل است

 شود که در شواهد هر دو نويسنده نمود دارد. گريه، ظهور غم در انسان است. نشان داده مي

، حس مثبت «شادي سرزندگي است»نگاشت هاي بدست آمده در مورد اسمدر تحلیل 
ي وضعیت جسمي و روحي خوب داشتن است و از سرزندگي و سردماغ بودن که نشانه

سازي شادي شود توسط هر دو نويسنده براي مفهومن حاصل ميپیروزي و خشنودي انسا
 استفاده شده است.

 هیجان موجب که است ايمحرکه نیروي چون هم درون ، شادي«شادي جشن است»در تحلیل 
 حرکت به نیز را جسم که شودمي زياد قدري به درون هیجان اين گاهي شود؛مي روح تالطم و
 وضوح به جااين در.دهدمي نشان پايکوبي و رقص صورت به را شادي و آوردمي در جنبش و

 در را افکار و احساسات که فضا و ظرف يك عنوان به انسان عادي طور به که شودمي ديده
 و فیزيکي حرکات قالب در را خود دروني احساسات اين و شودمي لبريز دارد، زماني خود

  د دارد.دهد که در آثار هر دو نويسنده نمومي نشان جسمي

 .شودمي زيبايي و پايکوبي و رقص امیدواري، موجب گیردمي جاي دل ظرف در که شادي
 طور به خصوصیات و حاالت اين. شودمي دل ظرف فراخي و گشادگي باعث شادي مظروف

 .هستند باال يروحیه و مثبت احساسات گربیان کلي
کند، مفهوم عیني نور ملموس مييکي ديگر از مفاهیمي که معناي دروني شادي را محسوس و 

 مثبتي ديدگاه از و بردنمي رنج اندوهي و غصه هیچ از شاد و سالم انسان که جاييآن است. از
 روشني نماد که شدن و درخشیدن هاي روشنهر دو نويسنده از عبارت کند؛مي نظاره را جهان

 اند.سازي شادي بهره بردهبراي مفهوم هستند بودن زنده دل و
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 صورت خنده، که چنان اند،برده بهره شادي تبیین براي «خنده» مبدأ يحوزه از نويسنده دو هر
کند  که هیچ چیزي سرعت و توانايي آن را است و مانند پادزهري عمل مي شادي خارجي

 براي متعادل کردن ذهن و بدن ندارد.
هاي اندام در ن ويژگيهاي با اهمیت در توصیف مفهوم معقول و ذهني شادي، بیايکي از حوزه

ي شناختي رفتارهاي مشترک میان انسان و حیوان است. از اين رو بستر مناسبي براي استعاره
ي پرندگان مثل پرواز کردن و بال بال زدن را گورو ويژگي حوزهکند. افغاني و ايشيفراهم مي

مفهوم شادي از طريق اند. عیني کردن به شادي انتقال داده و آن را قابل درک و مفهومي کرده
 دهد.ي نويسندگان را نشان ميهاي پرنده، حساس و لطیف بودن روحیهويژگي

 شادي از حاصل مستي رو اين از. هاستملت و اقوام يهمه مشترک خصوصیت شادي، به میل
 نظر در ضمن نگاشت اسم اين در. شودمي شمرده مثبت و ارزشمند همواره عمومي فرهنگ در

 و مثبت خوشايند، معناي با مستي شادي، براي لذت و فرح يبرجسته هايويژگي گرفتن
 .است شده برجسته

 
 

 گيری نتيجه -1
 

-هاي مختلف زبان توجه بسیاري را به خود جلب کرده و بيامروزه، بررسي استعاره در حوزه

میان توان احساس منفي در غم يا غصه را مي هاستترين اين حوزهترديد احساس يکي از مهم
هاي بنیادي احساس است که در نقطه ها دانست و شادي يکي ديگر از مفهومديگر احساس

شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه مقابل غم قرار دارد و حسي مثبت تعبیر مي
ي استعاره مفهومي غم و شادي در آثار افغاني و ايشي گورو انجام گرفت؛ در مجموع مقايسه

دهد هاي غم و شادي در آثار دو نويسنده، نشان ميهاي مفهومي در حوزهعارهنمونه از است 89
هاي مبدأ ها و حوزههاي اقلیمي و فرهنگي، هر دو نويسنده از نگاشتکه با وجود تفاوت

 اند و بر اين اساس نتايج زير به دست آمد:يکساني در دو احساس غم و شادي بهره برده
ي هاي بیماري، مرگ، آتش، بار، مادهم، هر دو نويسنده از حوزههاي مبدأ غدر مقايسه حوزه -

اند که درون ظرف، فشار و فسردگي، آسیب فیزيکي، تلخي، دريا، گیاه و گريستن بهره برده
 ،  در آثار دو نويسنده بسامد بااليي دارد.«مرگ»و « گريستن»حوزه مبدأ 
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ي هاي سرزندگي، جشن، مادهحوزههاي مبدأ شادي، هر دو نويسنده از در مقايسه حوزه -
ماده درون »اند که حوزه مبدأ درون ظرف، دريا، نور، خنديدن، پرواز کردن و مستي بهره برده

 از بسامد بااليي برخوردار است. « ظرف
هايي مثل ساختمان و يابیم که حوزه، در مي«کوچش»هاي مبدأ معرفي شده در تطبیق با حوزه

ي ت، ورزش و بازي، پول و معامالت اقتصادي و گرما و سرما در حوزهبنا، ابزار و ماشین آال
 غم و شادي در اين آثار جايي ندارند.

هاي غم و شادي در آثار فوق به اين نتیجه هاي مفهومي مربوط به حوزهي استعارهبا مشاهده
اني هاي مختلف روحي و روسازي وضعیتهاي احساس، مربوط به مفهومرسیم که استعارهمي

هاي شخصیتي و فرهنگي، به طور کلي دو در شرايط مختلف فرهنگي هستند و با وجود تفاوت
ي غم و شادي در جهان پیرامون خود داشته باشند. نويسنده ممکن است نگاه يکساني به مقوله

اي از سازي استعاري پاره( در مفهوم4108هاي )ملکیان و ساساني، که بر اساس يافتهحاليدر
وها فرهنگي هستند و ممکن است از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشند که در مورد قلمر

ها، مشاهده گرديد داده يهپس از تحلیل و مقايسگونه نبوده است. گورو اينآثار افغاني و ايشي
ها به و نیز گستره و تنوع معنايي در آن درصد 18با  هاي مفهومي غمکه فراواني استعاره

بود که با توجه به  درصد 12با  مقابل يعني شادي يهتر از حوزیري بیشصورت چشمگ
هاي به کار چنین بین استعارهقابل توجیه است. هم آثارمضامین تلخ اجتماعي به کار رفته در 

 تفکر عقايد مشابه وها بود که خود نمايانگر  ها به مراتب بیش از تفاوتشباهتآثار، رفته 
 .استي غم و شادي ه در حوزهاين دو نويسند يکسان
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