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Abstract
In Classical literature, metaphor is a kind of deviation from the normal language,
whose main role is glory and speech, so that it can be removed from ordinary
language. On the contrary with this traditional thinking, the cognitive linguists
conceived the new concepts and functions for metaphor. In the new perspective,
language is basically metaphorical and can not be thought of without metaphor and
communicating with the outside world. In a new approach, unlile the view of
classical intellectuals, metaphor is a meta-language tool that emphasizes the link
between language and thought. In this perspective, the conceptual or cognitive
metaphor, the experience of abstract and undefined matters are in the form of
tangible and descriptive issues. The significance of conceptual metaphors in
understanding the system of thought and perceiving the most important mental
concepts dominates in each work. One of the most important functions of conceptual
metaphor is the understanding of abstract and inexpressible affairs in terms of
physical and sensible things, because many of fundamental concepts in our
conceptual system are usually understood through metaphorical concepts. Sayr al
Ebad Elal Maad-e-Sanai is one of the most prominent mystical works in Persian
poems that expresses the journey of the soul to the world, and then returns to the
kingdom of the metaphorical and allegorical language. The mystical, allegorical
language of Sanai has given a special distinction to his gnostic thoughts. This style
prominence owes to the metaphorical attitude and meaning of the Sanai hence, the
most prominent tool used by the Sanai in Sierra El-Ebad is the use of the function of
cognitive metaphor to describe and understand better the mystical abstract concepts
and extrasensory.
Based on the above mentioned, the present study is descriptive-analytical and in
the framework of the cognitive metaphor, the study of Sayr al Ebad Elal Maad-eSanai and the identification and analysis of the most important writings and concepts
in which the poet attempts to portray and to associate them to the audience with the
language of metaphor. Accordingly, these metaphors are analyzed based on the target
domain and the subjective concepts of classification and some semantic functions. In
the next step, another classification based on the cognitive function of the conceptual
∗

Ph. D. Student of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
Associate Professor of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
salemian@razi.ac.ir
∗∗∗
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
Received: 24/01/2019
Accepted: 22/04/2019
∗∗

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

28

Literary Arts, 11th Year, No. 27, Summer 2019

metaphors of Lakoff and Johnson (structural, ontology, and directional) has been
respectively performed in the order of the highest frequency.
Sayr al Ebad Elal Maad-e-Sanai is the story of the soul's journey to the world of
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metaphor is the best tool for expressing the metaphysical concepts which related to
the journey of the soul and its barriers. Therefore, understanding the main and most
important metaphorical writings of Sierra El Abad has a valuable role in recognizing
ff
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system.After the analysis of the most important metaphorical writings of Sanai, the
most important phenomena and the metaphorical concepts are respectively the use of
moral vices, wits, four elements, the world, the soul, the heavens and the earth,
desire, the kingdom, the virtues, the spirit, the body , Science and the stages of man's
creation.
The results show that the use of conceptual, metaphorical patterns has an
important and effective role in explaining the abstract and supernatural ideas of
Sanaei. According to the findings, the most frequent metaphorical concepts and
phenomena related to the ethical vices, which have been manifested in the
metaphorical animal forms of moral vices; on the other hand, the most important
semantic functions of the sensual field, savage, meanness, slander, ugliness and
covetousness, blackness, poison, mercilessness, bitterness, impoverishment and
destruction. The structural metaphors have the most important and the most cognitive
function in Sayr al Ebad Elal Maad-e-Sanai. These metaphors have a more
pronounced application in the emergence of dominant thinking on the subject. The
most prominent metaphorical examples used to explain the important and often meta
sensual concepts include: the types of animals, the types of instruments, the types of
buildings, the governmental jobs, kinship relativity, the common occupations,
prophets, plant types, and the lightening elements. The ontological metaphors have a
special place after structural metaphors. In the meantime, the most frequent realm of
ontological metaphors is the field of humanism. Then in the directional metaphor, the
most manifested one is in the "high order", which is mostly used for positive,
pleasant, and often superficial conceptual domains.
Keywords: Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, Sanai, Sayr al Ebad Elal
Maad
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چکیده 
در رویکرد زبانشناسی شناختی ،استعاره ابزاری فرازبانی است که بر پیوند زباان و اندیهاه کیکیاد دارد و ازن کینبان زباان
محسوب میشود .اهمیّت استعارۀ مبهومی که کجربۀ امور انتزاعی و کوصیفناپذیر در قالا

اماور محساو

و کوصایفپاذیر

است ،در شناخت نظام فکری و درک مهمکرین مباهیم ذهنی مسلّط بر هر اثر است .سیرالعباد سنایی ،منظومهای استعاری است
که شاعر در آن ،کبکرات و کجارب عرفانی کوصیفناپذیر را با زبانی رمزی و بهصورت نگاشتهای استعاری بیان میکند .این
ستار بهمنظور درک بسیاری از نکات پنهان متن و یافتن بر ستهکرین مباهیم فکری شاعر به کحلیا و بررسای اساتعارههاای
مبهومی سیرالعباد پرداخته و مهم کرین مباهیم استعاری و کارکردِ شناختی آنها را کحلی و باارزکرین نمودهاای ایان مبااهیم و
بر ستهکرین استعارههای شناختی را شناسایی کردهاست .بار پایاۀ یافتاههاای پاهوه  ،پربساامدکرین مبااهیم و پدیادههاای
استعاری ،اغل
در دستر

پدیدههایی ناآشنا و متافیزیکی چون رذای اخالقی ،عق  ،عناصر اربعه ،دنیا ،نبس امّاره و  ...هساتند کاه بارای

بودن مخاط  ،نیاز به کحلی استعاری دارند .بر ستهکرین کارکردِ شناختی مربوط به استعارههاای سااختاری و در

این میان حوزۀ مبهومی حیوانات است؛ پربسامدکرین قلمرو استعارههای هستیشناسی ،حوزۀ انسانانگاری و در استعارۀ هتی
بیهترین نمود از آنِ « هت باک»ست.

کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعارۀ مبهومی ،سنایی ،سیرالعبادالیالمعاد
 .1مقدّمه
بسیاری از بالغت دانان اسالمی ،کارکردهای معنایی استعاره را بر نبه های آرایهای آن برکری دادهاناد؛ آنچناان کاه باه هنگاام
برشمردن اغراض استعاره ،و ه زیبایی شناختی آن را واپسین کارکرد آن دانسته اند« :إما أن یکون شرح المعنا و فضا اإلباناۀ
عنه ،أو کیکیده والمبالغۀ فیه ،أو اإلشارۀ إلیه بالقلی من اللبظ ،أو کحسین المعرض الذى یبرز فیه» (ابوهالل عساکری1419 ،ق:
 .)268باو ود این ،از دیدگاه برخی از بالغیون سنتّی -بهویهه در مغربزمین -استعاره صنعتی ادبی با کارکرد زیبایی و آرایا
کالم دانسته شدهاست .درحقیقت ادیبان کالسین ،اساتعاره را ناوعی انحاراز از زباان عاادی مایدانناد کاه نقا
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شکوهمندی و پیرایۀ سخن است؛ بهطوری که مایکاوان آن را از زباان عاادی حاذز کارد« .سیسارون اساتعاره را در مبهاوم
ارسطویی چنین کعریف میکند :استعاره صورت مختصرشدۀ کهبیهی است که در قال

ین واژه بیان مایگاردد» (افراشای:1390 ،

 13و )14؛ در مقاب این کبکر سنتی ،زبانشناسان شناختی مبهوم و کارکردهای دیدی برای اساتعاره قالا شادهاناد .در دیادگاه
دید ،زبان ما ،در اص استعاری است و بدون استعاره نمیکوان اندیهد و با هان خارج ارکباط برقرار کرد« .اساتعاره در دیادگاه
شناختی ،اسا

زبان و سازندۀ معنا و اندیهه است .آنها استعاره را امری میدانند که همۀ زندگی را کحات سایطرۀ خاود دارد .از

منظر آنان ،انسان فقط بهشیوۀ استعاری میاندیهد و با استعارهها زندگی میکند» (فتوحی« .)324 :1390 ،نظریۀ معاصر استعاره» بار
این مبناست که استعاره ،ارکباط میان دو حوزه از کجربۀ بهری است که یکی مربوط به قلمرو محسو

و آشناست که از آن بارای

کوصیف و کبهیم قلمروی ذهنی و ناآشنا استباده میشود .بیهتر پهوههگران بر این باورند که استعارهها برحس

ضارورت و نیااز

بهر برای درک و بازنمایی پدیدههای ناآشنا با ککیهبر ساخت واژههاا و اطالعاات قبلای شاک گرفتاهاسات؛ بناابراین بسایاری از
طبقهبندیها و استنباطهای ما برحس

استعارهها صورت میگیرد (← قاسمزاده.)27-24 ،1379 ،

ورج لیکاز ( )George Lakoffیکی از پیهتازان زبانشناسی شناختی با همکاری ماارک انساون (،)Mark Johnson
فیلسوز شناختی معاصر ،چارچوب نظریۀ دید خود را دربارۀ نق

معرفتشاناختی و مبهاومی اساتعاره در کتااب مهاترک

خود به نام استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،برای نخستینبار به کبصی بیان کارد .رویکاردِ مهاهور باه «نظریاۀ معاصار
استعاره» از این دو محقق ،بر این مبناست که استعاره در اص
زبان را کهکی می دهد .درواقع استعاره ،بخ

نبۀ مبهومی و متعارز دارد و بخهی از نظام متعارز اندیهه و

مهم و داییناپذیر از شیوۀ متعارز و معمول مبهومسازی هان کوسّط ماست

و رفتار روزمرۀ ما بازکاب درک استعاری ما از کجارب است (← لیکاز.)138 :1390 ،

در نظریۀ استعارۀ مبهومی« ،استعاره در معنای وسیعکر ،بهمنزلۀ مبهومسازی ین حوزه از کجربه ،برحس

حوزۀ دیگر کعبیر

میشود .حوزهای از کجربه که برای درک حوزۀ دیگار باهکاار مایرود ،از حاوزهای کاه مایخاواهیم آن را درک کنایم ،نوعاا
فیزیکیکر ،کجربۀ آن مستقیم و شناختهشدهکر است ،حوزۀ دوم نوعا انتزاعیکار ،کجرباۀ آن غیرمساتقیمکار و کمترشاناختهشاده
است» (کوچ )14 :1396 ،؛ به دیگرسخن ،استعارۀ مبهومی ،فهم و کجربۀ چیزی در قال
است یا ادراک پدیدههای ذهنی و کوصیفنهدنی ازطریق مباهیم عینی و ملمو

اصطالحات و عبارات چیزی دیگار

است .بهطور خالصه ،ایان نظریاه دو قلمارو

مبهومی را دربر میگیرد :قلمرو منبع یا مبدأ ( )source domainو قلمرو مقصد ()target domain؛ مبدأ دربردارنادۀ مبااهیم
عینی و آشنا و قلمرو مقصد (هدز) شام مباهیم انتزاعی و غیرعینی است .در استعارههای مبهاومی ،میاان دو حاوزۀ منباع و
هدز رابطهای برقرار میشود؛ بدینگونه که میکوان یکی را ذی دیگری فهمید .الگو و طرحی را که ین حوزه را بار دیگاری
منطبق میکند ،انگاره یا نگاشت ( )mappingمینامند؛ به بیان دقیقکر ،نگاشت مجموعهای از کناظرات نظااممناد میاان حاوزۀ
منبع و هدز میباشد (← دباغ.)72 :1393 ،
از مهم کرین کارکردهای استعارۀ مبهومی ،درک امور انتزاعی و کوصیفناپذیر در قال

امور فیزیکی و محسو

است؛ زیرا

«بسیاری از بنیادیکرین مبهوم ها در نظام مبهومی ما معموک ازطریق مبهومهای استعاری درک میشوند؛ از ملاۀ ایان مبااهیم
می کوان به زمان ،کمیّت ،حالت ،دگرگونی ،کن  ،علت ،هدز و شیوه اشاره کارد» (لیکااز)154 :1390 ،؛ باه عباارت دیگار،
استعارۀ مبهومی نهکنها در درک امور انتزاعی و کجربهناپذیر به انسان کمن میکند ،امکان اندیهیدن دربارۀ آنها را نیاز فاراهم
میسازد؛ بنابراین استعارههای مبهومی درک دیدی از کجربهها را برای انسان میسّر میسازند و معنای کازهای به آنها میدهند؛
بدینکرکی

کاربرد این نظریه ،در سبنشناسی شناختی و کحلی متون ادبی برای کعیین شیوۀ ذهنای و شاناخت دقاایق سابکی

افراد میکواند کارگها باشد (← بهنام.)92 :1389 ،
سنایی از شاعران بر سته ای است که کحوّل بزرگی در شعر فارسی پدید آورد .زبان استوار و زیبای وی در بیاان معاانی و

کارکردهای شناختی استعاره در سیرالعبادالیالمعاد سنایی 115 /

مبااهیم بلناد عرفاانی و نیاز پیهاروبودن او در بیاان ایان افکاار باه کاالم وی کهاخّی و کماایز مایبخهاد .در ایان میاان،
سیرالعبادالیالمعاد سنایی از بر ستهکرین آثار عرفانی در شعر فارسی است که سبر روح را به عالم مثال و سپس بازگهات باه
عالم ملکوت را به زبان استعاری و کمثیلی بیان میکند .زبان رمزی و کمثیلی سنایی در این اثر ،کهخّی و بر ساتگی ویاههای
به کبکّرات عرفانی وی دادهاست .این بر ستگی سبکی مدیون نگرش و کبکر استعاری سنایی بوده کاه رماز را چوناان عنصار
شناختی و بالغی مسلط بر اثر خوی

آوردهاست .در اص بارای کبیاین و کصاویر کجاارب عرفاانی باهدلیا زودگاذر باودن،

کوصیفناپذیری و حالت انبعالی ،بهترین ابزار شاعر ،استباده از کارکرد زبان استعاری است؛ بنابراین بهتارین ابازار کوصایف و
کبیین مباهیم عرفانی استباده از زبانی است که از واقعیّتهایی فراکر از زندگی زمینای و عاادی ساخن مایگویاد (← پنااهی،

)19-17 :1396؛ ازاینرو ،بارزکرین ابزار سنایی در سیرالعباد نیز اساتباده از کاارکرد اساتعارۀ شاناختی بارای کوصایف و درک
هرچهبهتر مباهیم انتزاعی و فراحسی عرفانی است .درحقیقت مهمکرین کارکرد استعارۀ مبهومی در متون عرفانی ،ابازار انتقاال
کجارب انتزاعی و ماورایی برمبنای مقولههای عینی و به کصویر کهیدن آنها در قال
بر اسا

امور محسو

است.

آنچه گبته شد ،ستار حاضر میکوشد به کحلی و کوصیف کاارکرد اساتعارۀ مبهاومی در سایرالعبادالیالمعااد و

شناسایی و کحلی مهمکرین نگاشت ها و مباهیمی بپردازد که شاعر با زبان استعاره سعی در به کصاویر کهایدن و کجسّام آنهاا
برای مخاط

داشتهاست .از اهداز دیگر این پهوه

کهف نکات پنهان و کازۀ متن با استباده از شاناخت باارزکرین مبااهیم

ذهنی شاعر و پربسامدکرین نمودها و مصداقهای استعاری آنهاست.
.1-1پیشینۀپژوهش 
ازآنجاکه اسا ِ پهوه

حاضر ،کحلی کارکرد استعارۀ مبهومی در سیرالعباد سنایی اسات ،معرفای پاهوه هاایی درباارۀ

سیرالعباد و کاربست نظریّۀ استعارۀ مبهومی بهصورت داگانه نیز به ای خود کزم و بااارزش اسات .گبتنای اسات درزمیناۀ
لوه های بالغی یا کارکرد مباهیم استعاری سیرالعباد کاکنون کحقیقی انجام نهده؛ اما دربارۀ نبههای دیگر این اثر کحقیقهایی
انجام شدهاست؛ از مله پهوه ها درزمینۀ سیرالعباد سنایی میکوان به این موارد اشاره کرد:
کسرالی و ابراهیمی ( )1388در بررسی نمادگرایی در سیرالعباد و ارداویراز به این نتیجه رسیدهاند که سنایی و ارداویراز،
اودانگی ،حقایق بههت و دوزخ ،صور اعمال را در قال

نمادهایی چون گذشاتن از پاای حادّ زماناه ،خاواب هبات روزه،

افالک و ستارگان کبیین میکنند .وکار و همکاران ( )1394در بررسی کطبیقی سیرالعباد سنایی و مصیبتنامۀ عطار ،مهمکارین
و وه اشتراک این دو اثر را مربوط به مراح خلقت (بدو) ،شکایت از دنیا ،بازگهت به اص  ،سالن و پیر ،سبن گبتوگاو و
مقصد درونی میدانند .وادی امامزاده و بهنامفر ( )1394در نقد عرفانی سیرالعباد به این نکته رسیدهاند که سیرالعباد یان اثار
عرفانی محض نیست؛ بلکه سه ساحت شخصیّتی سنایی (عارز ،ناقاد ا تمااعی و ماداح) را در خاود گنجانادهاسات .روناد
مباحث نیز به پیروی از ساحتهای شخصیّتی سنایی است.
از ملۀ پهوه های دربارۀ کاربست نظریّۀ استعارۀ مبهومی در متون فارسی ،میکوان این موارد را نام برد :هاشمی ( )1392در
«کحلی شناختی مبهوم ناکجاآباد در آواز پر بریی و فی حقیقۀالعهق سهروردی» نتیجه مایگیارد کاالناساتعارۀ ایان رساالههاا
برمبنای «ناکجاآباد ،عالم مثال است» شک گرفتهاست .کریمی و علّامی ( )1392در «بررسی استعارههای مبهومی دیوان شامس بار
مبنای کن

حسّی «خوردن» براین باورند که «خاوردن» از پرکااربردکرین واژههاایی اسات کاه در دیاوان شامس بارای کوصایف

ساحتهای مادّی و روحانی استباده میشود .پناهی ( )1396در «کحلی استعارۀ مبهومی در عق سرخ سهروردی» باه ایان نتیجاه
رسیده که نظام فکری سهروردی حول دو نگاشتِ «کن قبس است» و «روح پرنده است» و استعارههای وابسته باه ایان دو شاک
گرفتهاست .بختیارینس

و محمودی ( )1397در «کحلی استعارههای مبهومی لمعات» بر این باورند که چهاار اساتعارۀ مبهاومی

«خداوند عهق است»« ،عهق پادشاه است»« ،عهق خورشید است» و «عهق آینه است» ارکان اصلی هانبینی عراقی است.
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همانگونه که مالحظه میشود ،کاکنون پهوههی دربارۀ کحلی و بررسی کارکرد استعارۀ مبهومی در سیرالعباد سنایی انجاام
نهدهاست.
.2-1شیوۀپژوهش 
این پهوه

بهروش کوصیبی-کحلیلی و در چارچوب نظریّۀ شناختی استعاره به بررسای ابیاات سایرالعباد حکایم سانایی

می پردازد .نحوۀ استخراج دادهها بدینشک است که نخست پیکرۀ متن سیرالعباد بهدقت مطالعه میشود ،ساپس اساتعارههاای
زبانی استخراج و از میان این استعارهها ،نگاشتهای اصلی نهبته در آنها شناسایی میشود .این استعارهها برمبنای حوزۀ هادز
و مباهیم ذهنی طبقهبندی و برخی کارکردهای معنایی آنها نیز کحلی شدهاست .در گام بعدی ،دساتهبنادی دیگاری برمبناای
کارکرد شناختی استعارههای مبهومی لیکاز و انسون (ساختاری ،هستیشناسی و هتی) باهکرکیا ِ بیهاترین بساامد انجاام
میگیرد و گزارشی آماری از انواع آنها اراله خواهد شد.
.2بحث
.1-2تحلیلاستعارۀمفهومیدرآثارسیرالعبادسنایی 
سیرالعباد سنایی داستان سبر روح بهسوی عالم خلقت و عالم ملکوت و درگاه حق است .در این منظومه زبان استعاره ،بهتارین
ابزار سنایی برای بیان مباهیم متافیزیکی مربوط به سبر روح و موانع آن است؛ ازاینرو درک اصلیکرین و مهمکرین نگاشتهاا
و الگوهای استعاری سیرالعباد ،نق

ارزشمندی در شناخت نکات و ظرایف پنهان متن و نیز سبن ادبی و نظاام فکاری شااعر

دارد .بر این اسا  ،مهمکرین و پربسامدکرین حوزههای مباهیم مقصد و انواع مصداقهایی عینی کاه سانایی بارای کوصایف و
کبیین از آنها بهره گرفتهاست ،شناسایی و کحلی میشود .البته در این پهوه

مباهیم حوزههای مهترک یا نزدین باه هام ،در

ین مقولۀ کلّی دستهبندی شدهاند .در ضمن مهمکرین حوزههای عینی نیز بهکرکی

بسامد طبقهبندی و در اداولی نهاان داده

می شود .از کحلی و بررسی مهمکرین نگاشتهای استعاری سنایی برمیآید که مهمکرین پدیدهها و مباهیم استعاری باهکرکیا
استعمال مربوط به رذای اخالقی ( 70مورد) ،عق ( 44مورد) ،عناصر اربعه ( 30مورد) ،دنیا ( 20مورد) ،نبس امّاره (16مورد)،
آسمان و زمین ( 16مورد) ،آبان علوی ( 15مورد) ،عالم ملکوت ( 15مورد) ،فضای اخالقی ( 12مورد) ،روح ( 9مورد) ،سام
( 9مورد) ،علم ( 9مورد) و مراح خلقت آدمی ( 6مورد) است.
.1-1-2رذایلاخالقی 
وسوسههای نبس امّاره مو

بهو ود آمدن صبات بد اخالقی میشود .سنایی در سایرالعباد ،از ایان صابات باا عناوان

موانعی که باید روح از آنها گذر کند ،یاد کردهاست .بر ستهکرین رذای اخالقی بهکرکی

بسامد ،عباارتاناد از :غضا

(15

مورد) ،شهوت ( 12مورد) ،کبر و خودبینی ( 12مورد) ،کاهلی ( 12مورد) ،طمع ( 10مورد) ،حسد ( 5مورد) ،حرص ( 5مورد)،
کینه ( 5مورد) و سونظن ( 5مورد) .همانطور که مهاهده می شاود ایان مبااهیم اخالقای ماذموم ،همگای اماوری انتزاعای و
غیرعینی هستند؛ بههمیندلی برای درک و کوصیف این امور ،نیاز به حوزهای مبهاومی حسّای و کصاویری اسات .درحقیقات
بهترین ابزار برای کوصیف ویهگیها و زشتی این اوصاز ،استباده از استعارۀ مبهومی است؛ از ایانرو سانایی در سایرالعباد از
نگاشت های استعاری حیوانات برای بیان این رذای بهره گرفتهاست .از مهامکارین کااربردهاای معناایی حاوزههاای مبادأ در
خصوص نگاشتهای استعاری رذای اخالقی میکوان ویهگیهای درندگی ،کنبلی ،شهوتپرستی ،پستی و فرماایگی ،زشاتی و
طمعورزی ،کاریکی و کیره بودن ،زهرانگیز بودن ،سختی ،منبور بودن ،بیرحمی ،کلخی ،فرو بلعیدن و نابودگری را نام برد.
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خوک در نمونۀ زیر ویهگیهای آلودگی ،ناپاکی ،وسوسه انگیزی ،پستی ،پلیدی و زشتی را به مبهوم شهوت نسبت میدهد؛
نیز موش و گربه هر دو ابزار استعاری برای کوصیف حریی بودن ،زیادهطلبی و پستی همّت انسان است:
مااوش چااون گربااه طب ا خااوار درو

مااااار چااااون خااااوک ثباااا خااااوار درو
(سنایی)263 :1348 ،

.2-1-2عقل 
مبهوم عق یکی از محوریکرین مباهیم استعاری در سیرالعباد سنایی است که پس از رذایا اخالقای از ایگااهی ویاهه
برخوردار است .ازآنجاکه عق پدیدهای فراحسی و کجربهناپذیر است ،سنایی از حاوزههاای عینای متبااوت و متناوعی بارای
کوصیف آن بهره گرفته است .در این پهوه  ،مبهوم نبس ناطقه و عق ک  ،هردو در مقولۀ عق بررسی میشوند .سنایی برای
هردو ،بارمعنایی مثبتی قال است؛ از سویی گاه مرز این دو خیلی مهخی نیست .به هرحال این دو از امور فراحسای و غیبای
است که در هدایت و رهبری روح نق

مؤثری داشتهاند .سنایی با انتخاب قلمروهای مبدأ پربساامدی چاون :پادشااهی ،ناور،

پیامبر ،گوهر ،حیوان ،آب ،گازر ،چهم و قلم؛ صبات سروری ،حکمروایی بر دیگر اعضای بدن ،واکیی مقام ،روحاانی باودن،
فیض بخهی و روشنایی ،ارشاد و رهبری ،ارزشمندی و گرانبها بودن ،مرک

روح بودن ،نجابات ،ابازار صاعود باودن ،پااک و

مطهر بودن ،وسعت و گستردگی ،هادی بودن و مبدِع بودن را به مبهوم انتزاعی عق منتق میکند .از مصداقهاای محسوسای
که سنایی برای عق آورده ،چنین برمیآید که عق در سیرالعباد دارای کصویر ارزشمند و مثبتی اسات .از بررسای حاوزههاای
مبدأ می کوان دریافت که سنایی عق را ستای

مایکوشاد در ادول زیار

میکند و در مقاب نبس قرار میدهد .این پهوه

حوزههای محسوسی را نهان دهد که سنایی برای نهان دادن عنصر عق و خرد استباده کردهاست.

در شاهد زیر ،سنایی عق را با عنوان پادشاه و ماه که در مقاب نبس ظلمانی چون چاه قرار دارد ،معرّفی میکناد .ساروری
و حکمروایی بر دیگر اعضای بدن ،واکیی مقام ،زیبایی و شکوه را میکوان از مبهوم پادشاه به مبهوم انتزاعی عقا نسابت داد.
ماه نیز مبهوم زیبایی ،روشنایی و هدایتگری در کاریکی را میرساند:
گاه ویاای پاای چاون کاو شاه اسات

چاه کیره چه اای چاون کاو مااه اسات
(همان)256 ،

.3-1-2عناصراربعه 
از الگوهای استعاری مهم دیگر سیرالعباد ،عناصر اربعه است .سنایی بر این باور است که سم آدمی مرکّ

از چهار عنصر

 / 118فنون ادبی ،سال یازدهم ،شماره ( ،2پیاپی  )27کابستان 1398

آب ،باد ،خاک و آک

است و به دنبال این چهار عنصر ،طبایع چهارگانه نیز در آدمی بهو ود میآید؛ بدینکرکی

خهکی از خاک ،سردی و کری از آب ،گرمی و کری از باد و گرمی و خهکی از آک
انسان از کرکی

که ساردی و

در آدمی پدید میآید؛ به بیان دیگر ،بدن

عناصر اربعه ساخته میشود؛ ولی با اخالط اربعه اداره (رشد و نماو) مایشاود (← ابان ساینا.)179 :1386 ،

سنایی در باب اهمیّت نق

این عناصر در پدیدآمدن برخی صبات و رذای اخالقی بخ هایی از منظومه سایرالعباد را کحات

عنوان وهرهای آک  ،آب ،باد و خاک و نتایج این واهر آوردهاست .وی بارای کبیاین بیهاتر ایان عناصار از اساتعارههاای
مبهومی متنوّعی بهره گرفته که هرکدام بهگونهای در کبیین معنایی و محتوایی پدیدههای چهارگانه بسیار ماؤثر اسات .بیهاترین
بسامد مباهیم استعاری در این زمینه بهکرکی

در این بیت ،سنایی با مخاط

مربوط به باد ( 18مورد) ،آب ( 5مورد) ،خاک ( 4مورد) و آک ( 3مورد) است.

قراردادن باد ،آن را انساان خواناده و ویهگای فارّاشباودن و اباه اایی را باه آن نسابت

دادهاست .در مصراع دوم باد یادآور دمیدن روح در نطبۀ آدمی است و شاعر صورکگری و نقّاشبودن را به باد نسبت دادده:
ای ناااه از خااااک و خااااک را فا ارّاش

وی نااااااه از آب و آب را نقّاااااااش
(سنایی)181 :1348 ،

.4-1-2عالمملکودنیا 
یکی از پرکاربردکرین مباهیم استعاری در سیرالعباد ،نگاشت های مرکبط با عاالم مللان و دنیاسات .حوزهاای مبادأیی کاه
سنایی برای کبیین اوصاز عالم مللن و دنیا استباده کردهاست ،بهکرکی
چراگاه ،کاهدان و شهر .از کارکردهای معنایی امور عینی و محسو

بسامد عبارتاناد از :گلخان ،خاناه ،دام ،چااه ،دهلیاز،
مرکبط با عالم مللن و دنیا میکوان ویهگایهاای حقاارت،

کنگ بودن و محدودیّت ،اسارت ،موقّتی بودن و ناپایداری ،ظلمانی بودن ،بیارزش بودن ،رنگارنگی و نیزنگبازی را به مبهاوم
عالم ملن و دنیا کعمیم داد که همگی بر نکوه
روح به عالم ملکوت و ستای

عالم غی

و زشتی عالم مللن و دنیا اشاره دارد .این امر باا مضامون سایرالعباد و سابر

و ملکوت همخوانی کام دارد؛ از سوی دیگر کنوع و گوناگونی مباهیم مجازّا بارای

بیان حوزۀ مقصد (عالم ملن یا دنیا) حکایت از بیان رمزی ،استعاری ،همچنین خالقیت شاعر و کبهایم بهتار محتاوا و معاانی
حوزۀ مقصد دارد.

گلخن مبهوم پستی ،پلیدی ،حقارت  ،بیارزش بودن و کاریکی و کیره بودن را به حوزۀ دنیا منتق میکند .این مبهاوم دنیاا
دربرابر حوزۀ مبهومی گلهن که ویهگی شکوه ،زیبایی ،طراوت و شادابی را به ملکوت و عاالم غیا

منتقا مایکناد ،مطارح

شدهاست:
ایگذشااااته ز بنااااد گلخاااان و گااااو

گلهااان اینااان ،درون گلهااان شاااو
(همان)204 ،

.5-1-2نفسامّاره 
از مباهیم کاربردی دیگری که در سیرالعباد ایگاه بر ستهای در نگاشتهاای اساتعاری دارد ،مبهاوم نباس امّااره اسات.
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نگاشتهای استعاری که در حوزۀ امور محسو

برای قلمروی نبس امّااره باهکاار مایروناد .ویهگایهاایی چاون درنادگی،

ددمنهی ،پستی و فرومایگی ،مرگ و نیستی ،غبلت و ناآگاهی ،پردهدری و بیحیایی ،بایارزش و ماذلّت ،کااریکی و محصاور
بودن؛ رنگارنگی و فریبنده بودن را به مبهوم نبس امّاره نسبت میدهند .سنایی برای به کصویر کهایدن صابات نباس امّااره و
کبهیم محتوای آن که ین پدیدۀ انتزاعی و نامحسو
و بدین کرکی

مبهوم نبس امّاره را در برابر مخاط

است ،از کجارب عینی و متنوّع بهره گرفته که در دول زیر نمود یافتاه
ملمو

کردهاست.

در این شاهد ،سنایی برای ادارک مبهوم غیرحسی نبس از مبهوم عینی مگس بهره گرفته و در ایان نگاشات ،کاارکردهاای
معنایی بی ارزش بودن ،حقارت و ناچیزی ،پستی ،فرومایگی ،دنیاپرستی و مقلّد بودن را به حوزۀ مبهاومی نباس منتقا کارده
است .ضمن اینکه در این بیت از نگاشت « بریی بودن عق » ،میکوان مباهیم الهامبخهی و هدایتگری و ملکوکی باودن عقا
در مقاب نبس امّاره را دریافت:
زشااات نباااود بااارای یاااار خسااای

هااامنباااس برییااا باااا مگسااای
(همان)257 ،

.6-1-2آسمانوزمین 
نق

آسمان و عناصر آن و زمین و عناصر اربعه در آفرین

که این دو حوزۀ مبهومی ،بخ

هستی و به عبارکی پدیدآمدن موالید ثالث مو

شادهاسات

زیادی از نگاشتهای استعاری سیرالعباد سنایی را به خود اختصاص دهند .همواره گذشاتگان

به پدر بودن آسمان و مادر بودن زمین اشارهکردهاند و اینکه از کیثیر آبان علوی بر عناصر اربعه ،موالید ثاالث (نباات ،حیاوان و
انسان) به و ود میآید؛ به همین دلی سنایی نیز در ابیات مرکبط با سیرالعباد در مرحلۀ آفرین

آدمای باه دایاهباودن زماین و

پرورندگی آن اشاره کرده و از انواع انگاره های استعاری برای کبیین این باور بهره گرفتاهاسات .مهامکارین نگاشات اساتعاری
آسمان ،پدر بودنآن است .الگوی استنباطی از آن اثرگذاری و مرد بودن آن است؛ نیز یکی دیگر از نگاشتهای مهم اساتعاری
سنایی در این زمینه میکواند «آسمان مکان است» باشد که ویهگی صبّه و صحنداشتن را به آسمان کعمیم میدهد.

در مثال زیر ،از آسمان ،چونان طارم در مقاب دنیا که بند و دام خوانده شده است ،یاد میشود .ابزار استعاری طارم ،مبهاوم
برین بودن و رفعت ،وسعت و گستردگی ،مکان بودن و ایوان داشتن را به آسانی به مخاط
چاااون گذشاااتم ز آن پساااین در بناااد

منتق میکند:

طااااارمی دیاااادم آبگااااون و بلنااااد
(همان)204 ،

در مقاب پدر بودن آسمان ،می کوان به نگاشت استعاری مادرانگی و دایه بودن زمین اشاره کرد .از مهمکارین مصاداقهاای
مبدأ و عینی برای زمین در سیرالعباد ،دایه ،مادر ،پیرزن و صبات زنانه (شانه زدن ،آشپزی ،باارآوری) اسات کاه ویهگایهاای
کهنسالی ،مهربانی و نوازش ،اثرپذیری ،پرورش و بارآوری و مراقبت از موالید ثالث (نبات ،حیوان ،و انسان) را به زمین منتق
میکند.
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اشاره به مادرانگی زمین در دیدگاه شاعران سابق نیز رواج داشته است .سنایی نیز با کیثیرپذیری از عقایاد گذشاتگان ،ایان
نگاشت استعاری را برای بیان مباهیم ذهنی خوی

بهکار بردهاست .در شواهد زیر ،برای مبهوم زمین بهتارین ابازار اساتعاری

سنایی «مادر» است .از ویهگیهای بر ستۀ این حوزه در پیوند با زمین ،مهربانی ،پرورش دادن و کیثیرپذیر بودن است:
پیهاااااوا باااااوده ناااااوع عاااااالم را

دایگااااای کااااارده شاااااخی آدم را
(همان)183 ،

ایااان چناااین دایاااه از کراناااه مااارا

کربیااااات کااااارد مادراناااااه مااااارا
(همانجا)

.7-1-2آباءعلوی
نگاشت استعاری آبان علوی و حوزههای مرکبط با آن ،یکی از مباهیم پربساامد سایرالعباد پاس از مبهاوم زماین و آسامان
است .مهمکرین الگوی استعاری این مبهوم ،این انگاره است« :آبان علوی دربار شاه است» .در این الگاوی اساتعاری ،سانایی از
کجارب عینی مرکبط با دربار پادشاه (← دول زیر) استباده کردهاست؛ بدین کرکیا
حوزههای آشنا و عینیکر روزگار خوی

حاوزۀ مبهاوم آباان علاوی را باهوسایلۀ

به کصویر کهیدهاست .شاید مدیحهسرایی سنایی در دربار شاهان در روزگاار اوانی

یکی از عواملی باشد که وی از کاربرد مباهیم مربوط به دربار برای انگارههای استعاری خوی

بهره گرفتهاست .درحقیقات در

این الگوی استعاری ،سنایی برای کبیین کیثیرگذاری آبان علوی بر عناصر اربعاه -کاه باه شاک گاوهر ،کااج و وشان کبیاین
شدهاند -به سیّارات هبتگانه اعمال حکومتییی چون شاه ،وکی  ،وزیر ،نگهبان و قاصد نسبت میدهد .بارای نموناه :از حاوزۀ
مبدأ پادشاهی ،ویهگیهای سروری ،فرمانروایی ،ارزشمندی را به خورشید کعمیم مایدهاد .از وکیا باودن و صادارت ماریخ
میکوان اوصاز خهونت ،نگاوری ،دکوری و ذکاوت را دریافت.

سنایی برای کوصیف ماه از حوزههای ملمو

پین و برید بهره گرفتهاست .استباده از ایان حاوزۀ اساتعاری از دیربااز در

میان گذشتگان و بسیاری شاعران ادب فارسی رواج داشتهاست« .ماه در احکام نجوم ایگاهی ویهه دارد؛ زیرا نزدیانکارین و
مینو کرین سیّاره به زمین و ساکنان آن بوده است» (صرفی .)112 :1386 ،سنایی در این بیت ،حوزۀ محسو

پیان و بریاد،

ویهگیهای ابه ایی،گردش و اسوسی برای سلطان عق را به مبهوم ماه منتق میکند:
کاااااین وکیااااات کراسااااات آن را

کااه بریااد اساات و پیاان ساالطان را
(سنایی)198 :1348 ،

.8-1-2عالمملکوت 
الگوهای استعاری و کارکرد معنایی مباهیم محسو

در حوزۀ مبهومی عالم ملکوت نیز بااهمیّت است .این عالم یکای از مبااهیم

مهم و پربسامد در سیرالعباد سنایی است .این مقوله ،مباهیمی چون :عدم ،ازل ،مهایّت الهای ،و عاالم ملکاوت را دربار مایگیارد .از
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کارکردهای معنایی این حوزههای مبدأ و عینی مرکبط با عالم ملکوت ،ساکن داشتن ،دروازه داشتن ،شکوهمندی ،لوهگاری و زیباایی،
مکان بودن ،وسعت وگستردگی ،حکمرانی ،ارزشمندی ،روشنایی ،فیضبخهی ،روحانی بودن و بیکعلّقی است.

عالم قِدم در این مثال ،یکی از مباهیم وابسته به عالم ملکوت و غی

است که بهواسطۀ حوزۀ عینی «شهر» درک و استنباط

میشود .سنایی در این نگاشت برخی از صبات شهر چون :مکان بودن ،رفتن به سوی آن و ساکن داشتن ،برخای ویهگایهاای
دیگر چون زیبایی و الل را به عالم ملکوت و قِدم کعمیم دادهاست:
خاناااۀ اساااتخوان باااه ساااگ بگاااذار

ساااوی شاااهر قِااادم قااادم باااردار

(همان)190 ،
.9-1-2فضایلاخالقی
مباهیم اخالقی یکی از الگوهای استعاری پر ککرار و مهم پس از مبهوم ملکوت است .سنایی در سیرالعباد بارای کوصایف
این مباهیم ذهنی با استباده از حوزههای عینی متناس

کالش میکند بهشیوۀ خالقّانه ویهگیهای ارزشمندی و نادر بودن ،رشد

و کمال ،استقامت و ثبات داشتن ،سبنسیر و نافذ بودن و مایۀ آرام

در این نمود ،بهترین حوزۀ محسو

و راحتی بودن را به این مباهیم منتق کند.

برای بیان و درک مبهوم انتزاعای عادل ،ابازار مایخ اسات .هماانطاور کاه مایخ در

نگهداری و برپایی خیمه مؤثر است ،عدالت و پرهیز از افراط و کبریط نیز مو
نکنااد اااز باااه ماایخ عااادل درناااگ

استقامت و ثبات امور میشود:

مااایخ ایااان خیماااههاااای مینارناااگ
(همان)250 ،

.10-1-2روح 
انگارهای استعاری مبهوم روح در سیرالعباد سنایی از بر ستگی و بسامد ویههای برخوردارند .مبهوم روح ین حوزۀ غیبی
و کجربهناپذیر است؛ بنابراین سنایی برای کوصیف و کبیین روح در سیرالعباد ،از حوزههای مبدأ و عینی ویههای بهره بردهاست.
درحقیقت ،مهمکرین نگاشت سیرالعباد مرکبط با سبر روح به سوی عاالم ملکاوت و غیا

اسات .در ایان راه ،ماوانعی چاون

وسوسههای نبس امّاره و رذای اخالقی در مسیر روح قرار میگیرند .مسافر روح به راهنمایی و رهبری عق  ،از این وسوسهها
گذر میکند و به عالم ملکوت میرسد .این داستان ،از سوی دیگر سیر خلقت انسان و فرودآمادن روح باه دنیاسات؛ ازایانرو
نگاشتهایی متناس

با عالم خلقت نیز خلق میشود .بدینکرکی

نگاشت اصلی داساتان ،مساافربودن روح اسات؛ زیارا ابتادا

روح بهمثابه مسافر به این دنیا میآید و مسیر خلقت را میپیماید و سپس به راهنماایی عقا باهساوی ملکاوت و عاالم ارواح
حرکت میکند .آنچه از انگارۀ «مسافر بودن روح» میکوان استنباط کارد ،حرکات و اباه اایی روح چاون مساافر ،مواناع و
مهکالت راه ،نیاز به راهنما و رهبر و رسیدن به مقصد است .باید گبت که اغل

حوزههای حسّی روح ،در ارکبااط باا کبیاین
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همراهی با عق پدید آمدهاست .از مهمکرین کارکردهای معنایی حوزههای عینی روح ،مارکا باودن ،مکاان باودن ،انتزاعای و
غیرملمو

بودن ،ابه ایی ،روحانی بودن ،عط

و دلبستگی آن به عالم باکست.

در شاهد زیر ،روح به مثابه مرکبی است کاه یاونس عقا ساوار و هاادی اوسات؛ از ساوی دیگار قلمارو حسای مااهی،
ویهگیهای کحرک و ابه ایی ،بیکابی و بیقراری ،عط

و شیبتگی را به روح منتق میکند؛ باه دیگار ساخن« ،مااهی کاه

غوطهور در دریای معرفت است ،بیکعلق است و منزلگاه و کعلّقی به ز دریا ندارد» (گلیزاده و همکاران:)175 :1394 ،
مااان او را مارکااا

او مااارا یاااونس

هااردو ویااان چااون ماااهی و یااونس
(سنایی)274 :1348 ،

.11-1-2جسم 
الگوهای استعاری مرکبط با عنصر سم همواره مهم هستند .سنایی برای کجسّم و کبیین اوصااز سام آدمای ،از مبااهیم
ملمو

و متنوع بهره گرفتهاست .در حقیقت حوزههای عینی به خوبی ،به کبیین مبهوم سم کمن و ویهگیهایی چون :مکاان

بودن ،ظلمت و کاریکی ،اسارت و گرفتاری ،محدودیّت ،بیارزش بودن ،حقارت و کوخالی بودن را به سم منتق میکند.

در این نمونه ،سم بهواسطۀ الگوی استعاری ،حجره کبیین شده و ویهگیهای حجره از مله ش
پنج در داشتن آن به مبهوم سم-که ش

ساویی و چاربخهای و

هت و چهارعنصر و پنجحسی است -منتق میشود:

حجااارهای پااار ز دیاااو هباااتساااری

شا ا ساااو و چااااربخ

و پااانجدری
(همان)184 ،

.12-1-2علم 
یکی دیگر از مباهیم استعاری مهم در سیرالعباد با بسامد بسیار ،مبهوم علم است .سانایی بارای کبیاین مبهاوم فراحسای و
انتزاعی علم از مباهیم حسی متنوع و خوشایندی در نگاشتهای استعاری بهاره گرفتاهاسات .ایان نگاشاتهاا ،ویهگایهاای
گرانبهایی ،ارزشمندی ،زیبایی ،ارج و منزلت ،روشنایی ،نورانی بودن ،فیضبخهی ،شکوهمندی و اوجگرفتن را به مبهوم علام
منتق میکنند.

سنایی در این بیت ،برای بیان سروری ،ارزشمندی و گرانبهایی مبهوم ذهنی علام از مبهاوم اساتعاری «کااج» بارای حاوزۀ
محسو

و مبدأ استباده کردهاست:
حلاام او کخاات حاادّ پسااتیهاساات

علااام او کااااج سااادّ هساااتیهاسااات
(همان)219 ،
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.13-1-2مراحلخلقتآدمی 
یکی دیگر از نگاشتهای استعاری مهم و ارزشمند در سیرالعباد سنایی ،کوصیف مراح خلقت آدمی است .گذشاتگان بار
این باور بودند که آدمی در سیر آفرین

خوی

برای رسیدن به ککام  ،سه مرحلۀ نباکی ،حیوانی و انساانی را مایپیمایاد .در

این میان ،سنایی با نگریسن به این کبکّر و همچنین با کیثیرپذیری از آموزههای قرآنی و اسالمی سیرآفرین

آدمای را باهگوناۀ

دیگری شام نباکی ،خون بودن ،آب سبید(منی) بودن ،گوشت بودن و سپس پوست داشتن آدمی مطرح میکند .در ایان میاان،
روشنکرین و فهمپذیرکرین واقعیّت ملمو

و کجسّم عینی برای کبیین استعاری سیر خلقت آدمی ،استباده از عنصر لبا

که کحت عنوان پوش های متنوّع و رنگهای مناس

است

موقعیّت استعاری بیان شدهاند.

امۀ سبز در بیت زیر ،ابزاری استعاری برای کوصیف مبهوم انتزاعی آفرین

نباکی است و مرحلۀ خون بودن را باا عناوان

خلعت سرخ و لع گون معرّفی میکند:
اوّلاااین سااابز سااااخت کساااوت مااان

بعااد از آن لعاا یافاات خلعاات ماان
(همان)183 ،

.2-2انواعدستههایاستعارۀمفهومیدرسیرالعباد 
دستهبندی مهمّ دیگری که لیکاز و انسون ( )1980از استعارههای مبهومی اراله دادهاند ،کقسیم انواع استعارهها براسا
کارکرد شناختی به سه دستۀ ساختاری ،هستیشناسی و هتی است .این پهوه
را با کو ه به این چارچوب ،کقسیمبندی و بر اسا

نیز میکوشد استعارههای مبهاومی سایرالعباد

بسامد طبقهبندی کند و نمودار فراوانای اناواع اساتعارههاای مبهاومی در

سیرالعباد را نهان دهد.
.1-2-2استعارهایساختاری 
در این استعارهها ،حوزۀ مبدأ ساختار مناسبی برای درک حوزۀ مقصد محسوب میشود؛ به بیان دیگر حوزۀ هادز کاه اغلا
مباهیم انتزاعی است ،براسا
اسا

حوزۀ مبدأ دریافت میشود« .استعارههای ساختاری ،همانند استعارههای هتی و هستیشناسای بار

همبستگیهای نظاممند در کجربۀ ما شک میگیرند .این دسته از استعارهها به ما امکان مایدهناد کاه یان مبهاوم را بارای

ساختاربخهی به مبهوم دیگر بهکار ببریم» (لیکاز و انسون .)84 :1397 ،یکی از ویهگیهای این نوع استعارهها و اود کناظرهاا
و انطباقهایی بسیار پرمایه و ساختمند بین دو حوزۀ مبهومی مبدأ و مقصد است .این انطباقها آنچنان متاراکم و پررناگ هساتند
که گوینده را قادر میسازد با اساتباده از سااختار حاوزۀ ب ،حاوزۀ الاف را درک کناد (← کاوچ  .)62 :1393 ،ایان دساته از
استعارهها پرنمودکرین و بارزکرین استعارۀ شناختی سیرالعباد است .درحقیقت مهمکرین رسالت و کاربرد ایان الگوهاای اساتعاری،
شناخت عینی مباهیم فراحسی و نوعی صراحت و روشنگری مبهومی برای مخاط
مهمکرین مباهیم استعاری محسو

وحوزههای مبدأ بهکرکی

است.

بسامد ،انواع حیوان  48ماورد (دد ،مارغ ،ساگ ،خرگاوش،

مار ،ککپهت ،زاغ ،خرچنگ ،کرکس ،اس  ،خر ،خرچنگ و )...؛ ابزارها  36مورد (کاج ،آینه ،کخت ،پرده ،خیماه و )...؛ اناواع
بنا و ساختمان  22مورد (حصار ،طارم ،خانه ،کاخ ،گنجخانه و )...؛ شغ های حکاومتی  17ماورد (پادشااه ،سپهسااکر ،وزیار،
وکی  ،حاکم ،برید و )...؛ نسبتهای خویهاوندی  15مورد (پدر ،پسر ،مادر ،دایه و )...؛ مهاغ عوام  13مورد (دهقان ،چوپان،
صیاد ،نقّاش و )...؛ پیامبران  11مورد (یوسف ،یونس ،عیسی ،داوود و )...؛ انواع گیاهان  10مورد (درخات ،گیااه ،سایر ،پیااز،
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شمهاد ،گلهن و  )...و عناصر نورانی  9مورد (چراغ ،شمع ،خورشید ،آک  ،مه و  )...هستند.
کحلی حوزههای مبدأ در این دسته از استعارهها نهان میدهد اغل
اخالقی استباده می شود؛ قلمروی محسو

حوزههای استعاری انواع حیوانات برای نبس و رذای

انواع بنا برای آسمان ،عق  ،ملکوت و مللن؛ انواع ابزارها برای حوزههای مبهاومی

ازل ،ابد ،شرز ،آک  ،آب؛ حوزۀ مبدأ گیاهان برای عق  ،علم ،مستوری؛ انواع مهاغ حکاومتی بارای مبااهیم انتزاعای خادا،
عق و سیّارات هبتگانه؛ قلمروی استعاری مهاغ عوام برای دنیا ،سیّارات هبتگانه و نبس؛ حوزۀ پیامبران برای مبهوم عقا و
نسبتهای خویهاوندی بیهتر برای آسمان و زمین کاربرد دارد.
سالها مدیحهسرایی سنایی در دربار شاهان و آشنایی با حکومتهای غزنوی و سلجوقی از دکیلای اسات کاه سانایی از
حوزۀ مبدأ مهاغ حکومتی و مقامات درباری برای کحلی مباهیم مقصد و فراحسّی خود بهاره گرفتاهاسات؛ بناابراین کجرباۀ
دربار شاهان به طور ناخودآگاه در نظام مبهومی سنایی کایثیرآفرین اسات .در مثاال زیار ،عقا از راه حاوزۀ حسای ابازارآکت
(گوهر) و حوزۀ پیامبران (یوسف) قاب شناخت و استنباط شده است:
گااااااوهرم در غبااااااار ره مانااااااده

یوساااابم در نهاااای

چااااه مانااااده

(سنایی)258 :1348 ،
هایهستیشناسی 


.استعاره
2-2-22
استعارههای و ودشناسی ،ساختاردهی شناختی کمتری نسبت به استعارههای ساختاری برای حوزۀ هدز فراهم مایکنناد.
وظیبۀ این دسته از استعارهها بهدست دادن موقعیّتی و ودشناختی برای مقوکت عاامّ مبااهیم انتزاعای و حاوزۀ هادز اسات
(دباغ .) 84 :1393 ،به بیان سادهکر در بسیاری از موارد ،مباهیم حوزۀ هدز (ذهنی) برحس

اشیا و ماهیّتهای متباوت چاون

مکان ،مادّه ،حیوان و انسان صورتبندی میشوند؛ ازاینرو دریافت این مباهیم برای مخاطا

آساان مایشاود .ایان دساته از

استعارههای شناختی پس از استعاره های ساختاری بیهترین مصداق را دارند .در ایان میاان حاوزۀ انساانانگااری ( 72ماورد)
بارزکرین حوزۀ استعارههای هستیشناسی است و حوزههای مکانوارگی ( 35مورد) ،حیوانانگاری ( 28ماورد) و شاینانگاری
( 12مورد) در ایگاههای بعدی ،چهمگیر و بر سته هستند.
.انسانانگاری 

1-2-2-2
حوزۀ مبهومی «انسان» سهم بزرگی در آفرین

استعارههای مبهومی سیرالعباد دارد .این حاوزۀ مبهاومی باه سانایی مجاال

میدهد کا با ایجاد کناظر میان مباهیم و پدیدههای ناآشنا و حوزۀ مبهومی انسان ،مطال

عمیق و ذهنی را کبیاین کناد .در میاان

مباهیمی که با استباده از نگاشتِانسانانگاری کبیین شدهاست ،حوزۀ عق  ،باد و آبان علوی نمود بارزکری دارند .این دساته از
استعاره ها ،با نسبت دادن اعمال ،رفتار ،اعضا و وارح انسانی به مباهیم فراحسی و یا مباهیم کمتر آشنا ،به کبیین ایان مبااهیم
کمن میکنند .سنایی در معرفی استعارۀ باد ،آن را سیّاح و مسّاح-که در کوه و دشت همچون انسان گردش میکند -میخواند:
گرچااااه ساااایّاح کااااوه و هااااامونی

ور چااااه مسّاااااح ربااااع مسااااکونی
(سنایی)182 :1348 ،

.مکانوارگی 

2-2-2-2
از مهمکرین حوزه های استعاری مربوط به مبهوم مکان به کرکی  ،حاکت عرفانی ،عالم ملکوت ،دنیا ،شهوت ،سم ،کینه و
زمان است .در الگوهای استعاری مکانی ،حوزههای متافیزیکی و فراحسی با  27مورد از بیهاترین بساامد وقاوع برخوردارناد.
درحقیقت سنایی برای کبهیم و کوصیف مباهیم غیرعینی و کجربهناپذیر ،حجم و ابعاد و قلمرو قال شدهاست؛ بدینکرکی
مباهیم ،برای مخاط

این

قاب درک و فهم میشوند« .از مهمکرین کارکردهای این استعارهها ،انطباق و ارکباط میان ایان دو حاوزۀ

مبدأ و مقصد هت کبیین هرچهبهتر مباهیم انتزاعی میباشد» (خدادادی .)63 :1390 ،از دکی استباده از اساتعارههاای مکاانی
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در سیرالعباد این است که بسیاری از حوزههای کبیهمشونده با مبهوم مکانی ،در ارکباط با حوزههاای اساتعاری دیگاری پدیاد
آمدهاند که با مبهوم انسانی کبیین شدهاند .در حقیقت مکانمند دانستن عناصری چون :عق  ،باد ،روح و آبان علوی که اغل
راه حوزۀ مبهومی انسان کبیین میشوند مو

از

شدهاست که عالم ملکوت ،حاکت عرفانی ،عالم ملن و سم به صورت مکان
شدهاست که ویهگیهایی چون حد و مرز داشتن ،قلمرو ،دروازه و

کبیین شوند .در مثال زیر ،معرفی زمان بهمنزلۀ مکان مو
حتی مسیر و راه به مبهوم زمان نسبت دادهشود:
گبااتم ایاان راه چیساات گبتااا راساات

پاااای حاااد زماناااه کاااا آنجاسااات
(سنایی)204 :1348 ،

پااس نهااادیم هااردو چااون گااردون

پاااااای ز دروازۀ زمانااااااه بیاااااارون
(همانجا)

.حیوانانگاری

3-2-2-2
حیوانانگاری مباهیم ،یکی از ابزارهای بر ستۀ سنایی برای کبیین مباهیم انتزاعی چاون :شاهوت ،نباس ،حارص وطماع،
حسد و کاهلی است .البته برای برخی مباهیم مثبت چون عق و روح نیز از نگاشاتهاای حیاوانییای چاون اسا

و مااهی

استباده شده و اوصاز مثبت این حیوانات به این دو مبهوم نسبت داده شدهاست .سنایی در بیت زیار بارای کوصایف حساد،
افعی و مار را ابزار استعاری بهکار گرفته و ویهگی گزنده و نیهدار بودن ،نابودگری و هالک کردن را باه مبهاوم حساد کعمایم
دادهاست:
هردماااای کااااز دهاااان باااارآوردی

هرکاااااارا یااااااافتی فروخااااااوردی
(همان)192 ،

.4-2-2-2شیءانگاری 
در سیرالعباد بهکرکی

بسامد از مهمکرین مباهیمی که بهواسطۀ قلماروی مبهاومی شاینانگاری اساتنباط مایشاوند ،علام،

خودبینی ،سخن ،حلم ،ریا و دورویی ،باد ،آب و آک

است .بیهترین حوزههای محسوسی که در سیرالعباد برای کبیین مبااهیم

و پدیدههای مختلف بهکار رفته ،آینه ،میخ ،گوهر ،شمع و چراغ است .نگاشت استعاری در بیات زیار ،ایان عباارت اسات از:
«علم سبینه است» .سنایی در این نگاشت ،در باب اهمیّت علم از حوزۀ مبهومی کهتی (شین) بهره برده و صبت امن باودن و
نجاتدهندگی کهتی را به علم نسبت دادهاست:
خیاا ا طااااالوت را سااااکینۀ حلاااام

امّااااات ناااااوح را سااااابینۀ علااااام
(همان)218 ،

.استعارههایجهتی 

3-2-2
استعارههای وضعی یا هتی ،استعاره هایی هستند که مباهیم را بر اسا

هتگیری فضایی مانند باک ،پایین ،عق  ،لاو،

دور ،نزدین و  ...سازماندهی و کوصیف میکنند .در این دسته از استعارهها« ،انسان مکانمناد باا کو اه باه موقعیّات خاود در
فضای پیرامون ،دست به شناسایی میزند» (باارانی و همکااران)41 :1395 ،؛ باه عباارت دیگار ،یکای از کارکردهاای اصالی
استعارههای وضعی یا هتی ،برای بیان مباهیم انتزاعی در قال
راهی مناس

حوزۀ محسو  ،مقایسهکردن است؛ بناابراین ایان اساتعارههاا

برای بیان کیبیّت مباهیم است .درحقیقت برمبنای نگاشت «بیهتر باکست» ،باک حکایات از ارزش و واکیای دارد

و پایین ،فرود و بیارزش بودن را نهان میدهد (خدادای .)68 :1390 ،استعارههای هتی ( 22ماورد) نسابت باه دو دساتۀ دیگار در
سیرالعباد ،بسامد کمتری دارند .بر ستهکرین استعارههای هتی مربوط به موقعیّت باکست که بیهتر برای حاوزههاای مبهاومی مثبتای
چون :علم ،عق  ،عدل و محبّت و بسط و مباهیمی متافیزیکی و روحانی چون :فطرت ،دل ،زنده ،مرگ ،قِدم ،وحدت و روح اساتباده
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شدهاست .در برابر استعارههای هتی «باک» میکوان از مباهیمی یاد کرد که با استباده از اساتعارههاای هتای«پاایین» ارالاه شادهاناد.
مباهیم موقعیت «پایین» اغل

برای امور منبی و ناخوشایندی چون :ه  ،ور ،بخ  ،کبر ،حسد و قبض و مباهیمی مللکای و زمینای

چون :نبس ،سم و دنیا کاربرد دارند .آنچه از این استعارهها میکوان دریافت ،انسجام و نظم درونی اسات .باهگوناهای کاه مایکاوان
گبت ،اغل

برای اشاره به امور مطلوب و متافیزیکی از هت «باک» و برای امور ناخوشایند و زمینای و مللکای از هات پاایین بهاره

گرفتهمیشود (←خدادای .)17 :1390 ،در نمونۀ زیر ،عالم ملکوت بهوسیلۀ استعارۀ هتی «باک» معرفای مایشاود کاه ناوعی مبهاوم
واکیی مقام ،باارزش بودن و رفعت و کعالی را به عالم ملکوت نسبت میدهد؛ در مقاب عالم مللان و خلقات باا نگاشات اساتعارۀ
هتی«پایین» ،با مباهیم پستی و نزول و سیر قهقرایی نهان داده میشود:
سااااوی پسااااتی رساااایدم از باااااک

حلقاااه در گاااوش ز«اهبطاااوا منهاااا»
(سنایی)183 :1348 ،

استعارۀ هتی و موقعیت باک برای حال عرفانیِ بسط ،نمودِ گهای
نیز حالت گرفتگی و خمودگی روح را به نمای

و احسا

نهاط و مستی و رفیع باودن اسات .قابض

میگذارد و با نگاشت هتی پایین بودن و اندوه معرفی میشود:

گاااهی از لطااف بسااط مساات شاادم

گاااهی از زخاام قاابض پساات شاادم
(همان)214 ،

.نموداربسامداستعارههایشناختی 

شکل1
.3نتیجه 
استعارۀ شناختی یکی از ابزارهای مهم ارکباط و کبکر است .این استعاره در سیرالعباد سنایی نمودی گساترده و چهامگیر دارد.
سیرالعباد سنایی مصداق کجارب عرفانی و متافیزیکی و داستان سیر روح به عالم خلقت و ملکاوت اسات و نحاوۀ اساتباده از
الگوهای استعارۀ مبهومی نق

مهم و مؤثّری در کبیین اندیهاه هاای انتزاعای و فراحسای شااعر دارد .همچناین سانایی بارای

بر ستهکردن برخی ویهگیهای قلمرو مباهیم فراحسی یا کمترآشنا با استباده از حوزههای محسو
خوی

و عینی مناس

باه سابن

کهخّی و کمایز میبخهد .از نبۀ دیگر میکوان بر این باور بود که استعارۀ مبهومی یکی از ابزارهای مهام سانایی در

سیرالعباد است که کیثیری شگرز و کااربردی بر ساته و متناوع در انتقاال معناا و مبااهیم مادنظر و همچناین ادبیّات کاالم
داشتهاست.
بیهترین سهم مباهیم استعاری در سیرالعباد مربوط به رذای اخالقی است که بهشک نگاشت استعاری «حیوان بودن رذای
اخالقی » نمود یافتهاست؛ در این میان ،بهکرکی

بسامد ،مباهیم انتزاعی غض  ،شهوت ،کبر و خودبینی ،کاهلی ،طماع ،حساد،

حرص ،کینه و سونظن از بیهرین نمود برخوردارند .در این نگاشتها ،نگاه سنایی به صور اعمال در قیامت و عقایاد ماذهبی
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وی به صورت ناخودآگاه در استباده از ابزار استعاری حیوان برای کبیین این مباهیم مؤثر بودهاست .از سوی دیگار ،مهامکارین
کارکردهای معنایی این حوزۀ حسی ،درندگی ،کنبلی ،شهوتپرستی ،پستی و فرمایگی ،زشتی و طمعورزی ،سیاهی ،زهارانگیاز
بودن ،بی رحمی ،کلخی ،فروبلعیدن و نابودگری است .مباهیم استعاری عق  ،عناصر اربعه ،عالم مللن و دنیا ،نبس امّاره ،آسمان
و زمین ،آبان علوی ،عالم ملکوت ،فضای اخالقی ،روح ،سم ،علم و مراح خلقت در ایگاههای بعدی بر سته هستند.
استعارههای ساختاری مهمکرین و بیهترین کارکرد شناختی را در سیرالعباد دارند .این استعارهها در ظهور اندیهۀ مسلط بار
متن کاربرد بارزکری دارند .همچنین در فهم هانبینی مسلط بر سیرالعباد دارای نق
مخاط

و اهمیّت زیاادی هساتند و باه شاناخت

در فهم مباهیم کمن میکنند .بر ستهکرین مصداقهای استعاری محسوسی که از آن برای کبیین مباهیم مهم و اغلا

فراحسی استباده شدهاست ،عبارتاند از :انواع حیوانات ،انواع ابزارها ،انواع بناا و سااختمان ،مهااغ حکاومتی ،نسابتهاای
خویهاوندی ،مهاغ عوام ،پیامبران ،انواع گیاهان و عناصر نورانی .میکوان ادّعا کرد سالهای مدیحهسرایی و همچنین پیهاینۀ
شعر درباری بهطور ناخودآگاه در پرورش و پدیدآمدن مصداقهای استعاری سنایی (مهاغ رسمی ،اناواع بناا و اناواع ابازار)
بسیار موثّر بودهاست؛ همچنین برخی از عقاید گذشتگان (اعتقاد به پدر بودن آسامان و ماادر باودن زماین و موالیاد ثاالث) و
عقاید مذهبی سنایی در آفرین

نگاشتهای استعاری سنایی نق

مؤثری دارد .

استعارههای هساتیشناسای پاس از اساتعارههاای سااختاری از ایگااه ویاههای برخوردارناد .در ایان میاان حاوزههاای
انسانانگاری ،مکانوارگی ،حیوانانگاری و شینانگاری بهکرکی
استعاری شدهاند ،مباهیم عق  ،باد و آبان علوی بهکرکی

مهم هستند .از میان مباهیمی که با حوزههاای انسااننگااری،

بر ستگی ویههای دارند .پربسامد بودن مبهوم عق در حوزۀ استعاری

انسان حاکی از اهمیّت این مبهوم در اندیهۀ سنایی است؛ همچنین شاعر با نسبت دادن ویهگیها و صبات آدمی به آن ،ضامن
کیکید بر اهمیّت نق

عق در امور متعالی و متافیزیکی ،به کبیین و فهم معنایی آن کمن میکند .اهمیّت باد گاه بهمانناد نبحاۀ

الهی یا روح و همچنین کیثیرگذاری آبان علوی بر سرنوشت و صبات آدمی در کبکر عوام در اندیهۀ سنایی باهقادری اهمیّات
دارد که سنایی برای کوصیف این امور از انگارۀ انسانی بهره گرفتهاست؛ زیارا قلماروی حسای انساان یکای از بر ساتهکارین
حوزهها هم برای فهم و درک امور و هم از نظر قابلیّت ادبی و کیثیرگذاری در کالم است.
مهمکرین نگاشتهای استعاری مکانوارگی ،حاکت عرفانی ،عالم ملکوت ،دنیا ،شهوت ،سم ،کینه و زمان اسات .رذایا
اخالقی (شهوت ،نبس امارّه ،حرص وطمع ،حسد و کاهلی) مهمکرین مباهیمی هستند که در سیرالعباد از راه حوزۀ مبدأ حیوان
نمود یافتهاند .در میان حوزههایی شینانگاری ،حوزههای مبهومی علم ،خودبینی ،سخن ،حلم ،ریا ،باد ،آب و آکا

از ایگااه

ویههای برخوردارند .استعارههای هتی نسبت به دو دستۀ دیگر استعارههاای مبهاومی ،بساامد کمتاری دارناد .بر ساتهکارین
استعاره های هتی مربوط به موقعیّت فیزیکی باکست که بیهتر برای حوزههای مبهومی مثبت و خوشاایند و اغلا

فراحسای

چون :علم ،عق  ،عدل ،محبّت ،بسط ،فطرت ،روح ،دل ،وحدت و قِدم بهکار رفته است.
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