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  مقدمه .1
، نوشـتة ليكـاف و   )Metaphors We Live by( كنـيم  مـي استعاره، چيزي كه با آن زندگي 

     ِ   شناسـي    معنـي گيـر در   تحـولي چشـم  فقـط  ، نه )Lakoff and Johnson, 1980(جانسون 
چه در ادبيات دريافت شده بود،  شناختي پديد آورد، بلكه مفهوم استعاره را نسبت به آن

 نظرية معاصـر اسـتعاره  نيز در  ليكاف و جانسون در همين اثر و. خوش تغيير كرد دست
)Contemporary Theory of Metaphor, 1993 ( زنان، آتش و چيزهـاي خطرنـاك  و نيز در :

 )Women, Fire and Dangerous Things, 1987( دهند ميمقوالتي كه در باب ذهن توضيح 
  .كردندتعريف               ً                بيني و نه صرفا  يك آراية زباني  جهانابزار تفكر و  ةاستعاره را به مثاب

هـاي   شناختي دربـارة اسـتعاره   هاي زبان اندكي پس از شكوفايي و رونق گرفتن پژوهش
چـون خشـم،   ) emotions(هاي عـاطفي   ها در حوزه مفهومي، مطالعه دربارة ساخت استعاره
از ايـن ميـان آثـار    . شناسان مورد توجه قـرار گرفـت   ترس، شادي، عشق و جز آن نزد زبان

تـاز   در ايـن زمينـه پـيش   ) Kovecses, 1986; 1991; 1995; 2000; 2008; 2010(كـووچش  
هاي حوزة عواطـف ايـن اسـت كـه      اهميت در تحليل استعارهز ئحانكتة . شود محسوب مي

شـناختي را نشـان    هـاي بـارز فرهنگـي و قـوم                                ً      چون حوزة مفهومي عواطف معموال  ويژگي
                          و ابـزار مناسـبي بـراي     دارد بسـيار  يهاي بينازباني و بينافرهنگي اهميتـ  دهد، در پژوهش مي

   .   آيد               ها به شمار مي            بيني فرهنگ            شناخت جهان
هاي مفهومي در حوزة شرم، با اسـتناد   مقالة حاضر به استعاره ،چه گفته شد بر اساس آن

پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه . پردازد به شواهدي از شعر كالسيك فارسي مي
هـا بـر    گردد و اين اسـتعاره  هاي مفهومي دريافت مي مفهوم شرم چگونه در ساخت استعاره
                                        پاسخ ايـن سـؤال متضـم ن آن اسـت كـه      . شوند ميد مبناي كدام مفاهيم در حوزة مبدأ ايجا

ايشان فـراهم    اي كه شعر كالسيك فارسي براي بيني و انديشه زبانان تحت تأثير جهان فارسي
  .يابند آورد، شرم را چگونه درمي مي

ابتدا توصيفي دقيق از مفاهيم اصلي پژوهش در قالب مالحظـات نظـري    ،در بخش بعد
  .گردد ميارائه 
  

  ت نظريمالحظا .2
پردازيم؛ پـس از   هاي مفهومي مي اجمال به معرفي انواع طبقات استعاره بهابتدا  ،در اين بخش

هـاي مفهـومي بـه دسـت      توصيفي از چگونگي تحليل عواطف در قالب نظرية اسـتعاره  ،آن
  .گاه به طور خاص به توصيف ابعاد شناختي حوزة عاطفي شرم خواهيم پرداخت دهيم؛ آن مي
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  هاي مفهومي استعاره 1.2
ايـن اصـطالح از   . اسـت ) mapping(هاي مفهومي نگاشـت   مفهوم اصلي در نظرية استعاره

كنـد كـه ميـان     مندي داللت مي شناسي وارد شده است و به تناظرهاي نظام رياضيات به زبان
سازي استعاري  به مفهوم) Grady, 2007: 190(گرادي . هاي مفهومي وجود دارد برخي حوزه

او بـه   ،بـه بيـان ديگـر   . كنـد  در زبان انگليسي اشاره مي» كشتي«بر مبناي حوزة مبدأ » ملت«
بـر رشـد و تحـول تـاريخي و سـاير      » كشـتي «چگونگي نگاشت اجزا، عملكرد و وضعيت 

  .پردازد مي» ملت«عناصر موجود در حوزة مفهومي 
ميـان حـوزة   هـا   منـدي از نگاشـت   رسد در زبان فارسي نيز چنين تناظر نظـام  به نظر مي

) 3(تا ) 1( هاي نمونهبراي روشن شدن موضوع به . برقرار باشد» كاروان«و » ملت«مفهومي 
  :توجه كنيد

  .گويند            خود لب يك مي ساالر قافلهمردم به نداي ) 1(
 گـذر  يالعبـور  صعب يها گردنهمقصود از  سرمنزلبه  دنيرس يبرا رانيا ملت) 2(
  .است كرده
  .باز ماندند راهملت در طي اين  همراهياي از  عده) 3(

راهـي و راه در   العبـور، هـم   سـاالر، سـرمنزل، گردنـة صـعب     هاي قافله ها و عبارت واژه
هاي ديگري مانند ساربان، باربستن، رحل اقامت افكنـدن، كـوچ    هاي فوق در كنار واژه مثال

به كار » ملت«سازي استعاري دربارة حوزة مفهومي  توانند براي مفهوم كه مي ،كردن و جز آن
اي ديگـر   نمونـه  بـراي . كنند                                                       آيند، نگاشت استعاري ميان دو حوزة مفهومي فوق را ميس ر مي

  :توجه است درخورالممالك فراهاني، شاعر عصر مشروطه،  اديببيت زير از 
  مي گشت عيان رايت كاوهكز شرق ه/ برخيز شتربانا بربند كجاوه) 4(

با توجه به بافت اجتماعي و سياسي عصر مشروطه، چگونگي عملكرد  ،تفسير بيت فوق
عـالوه بـر   . دهد ميهاي مفهومي را از حوزة مبدأ كاروان به حوزة مقصد ملت نشان  نگاشت

 هاي اسـتعاري  د كه تعبير نگاشتنآور اي را پديد مي اين، ديگر ابيات همين شعر بافت زباني
  .دنكن                                       را بين اين دو حوزة مبدأ و مقصد ميس ر مي

بـا توجـه بـه     ،هاي مفهومي را ، استعاره)Lakoff and Johnson, 1980(ليكاف و جانسون 
، )structural metaphors( هاي ساختي استعاره: هاي حوزة مبدأ، در سه طبقه قرار دادند ويژگي

 شــناختي هــاي هســتي اســتعارهو  ،)orientational metaphors(هــاي جهتــي  اســتعاره
)ontological metaphors .( سپس ليكاف و ترنر)Lakoff and Turner, 1989 ( طبقة ديگري
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بنـدي افزودنـد؛ و    بـه ايـن طبقـه   ) image metaphors(هـاي تصـويري    عنوان اسـتعاره  بارا 
پنجمـين  به عنـوان  ) megametaphors( ها استعاره كالناز هم ) Kovecses, 2010(     ِ كووچ ش

 .                  هاي مفهومي نام ب رد طبقة استعاره
 قيـ مقصـد را از طر  ةاست كه امكان درك حـوز  نيا »يساخت يها استعاره« يشناخت نقش

). Kovecses, 2010: 37( كند يفراهم م يزبان ةجامع كي انيگو سخن يمبدأ برا ةساختار حوز
سـاختار   ،اسـاس  بـر ايـن  . توجه كنيد »بحث جنگ است«به نگاشت استعاري  ،براي نمونه
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . بحث، نگاشت شده است ،بر حوزة مقصد ،جنگ ،حوزة مبدأ
  :روند ميدر زبان فارسي به كار ) 6(و ) 5(جمالت 

  .در بحث به من حمله كرد) 5(
  .هايش او را در هم كوبيد و شكست داد حرفبا ) 6(

دهنـدة   در اين دو نمونه نشانهايي مانند حمله كردن، در هم كوبيدن و شكست دادن  واژه
  .يابيم بحث كردن را در قالب عناصر و ساختار جنگ درمي، به شيوة استعاري ،آن است كه ما

 يريـ گ شـكل  يمبنـا  ا،يبه خصـوص اشـ   خارج، جهان يها دهيپد با مواجهه از انسان ةتجرب
 ).Lakoff and Johnson, 1980: 23( كند يمرا فراهم  يشناخت يهست يها از استعاره يعيوس ةگستر

 ء،يشـ  كيـ در نظر گرفتنش به عنوان  ةبه واسط يانتزاع يمفهومها  آن قيكه از طر ييها استعاره
 يهـا  اسـتعاره  ةدر طبقـ  شـود  يمـ  يسـاز  مقولـه  ژهيـ و يشخص به شـكل  كي اي            ماد ه، ظرف و 

  ). Nubiolam, 2000: 75به نقل از 8: 1391 كاران، و هم يافراش( شوند يم يمعرف يشناخت يهست
در زبـان  ) 7(شود تـا جملـة    ميموجب  »ذهن فلز است«نگاشت استعاري  ،براي نمونه

  :فارسي به كار رود
  .مخش زنگ زده) 7(

توان دريافت كه مفهوم انتزاعي ذهن بر مبناي دريافت ما از فلز  مي ،)7(با توجه به جملة 
  .                               به عنوان حوزة مبدأ ميس ر شده است

ماننـد  (جهت و موقعيت مكاني هستند  ةدهند هاي جهتي با مفاهيمي كه نشان استعاره
 نـد ا در ارتبـاط ) حاشـيه ـ   سطح، مركـز ـ   عمق عقب،ـ   بيرون، جلوـ   پايين، درون ـباال  

دربـارة  ). Ortiz Diaz Guerra, 2009: 59 بـه نقـل از   8: 1391 ،كـاران  افراشـي و هـم  (
 را »است يافق زمان«  ِي مفهوم ةاستعار كووچش ،يمفهومهاي  بنياد بودن استعاره فرهنگ

 زبانان يسيانگل نزد دركه  رديگ يم جهينت نيو چن كند يم سهيمقا »است يعمود زمان«با 
 يها شيگو() Mandarin Chines( نيماندار ينيدر زبان چ كه،  يحالدر  است، يافق زمان
ليكـاف   ).Kovecses, 2010: 41-42( است يعمود زمان )نيچ  ِي غرب جنوب و شمال  ِي نيچ
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اي  واره هاي طـرح  هاي جهتي را استعاره استعاره) Lakoff and Turner, 1989: 99( و ترنر
هاي جهتي را در زبان فارسـي   چگونگي بازنمود استعاره) 9(و ) 8(هاي  نمونه. اند ناميده

  :دنده نشان مي
  .يي هستندسطح باالهاي  ها آدم   ن آ) 8(
  .كنم احساس مي اوجامروز خيلي حالم خوبه، خودم را در ) 9(

بر  )9(و معني جملة منزلت اجتماعي باال است                    بر مبناي اسم نگاشت  ) 8(معني جملة 
 )11(و  )10(حـال بـه دو جملـة    . قابل دريافت اسـت شادي باال است       نگاشت   مبناي اسم
  :توجه كنيد

  .اش را با علم بپيمايد كي خواهد توانست فاصله مانده عقباين نسل ) 10(
  .تان هستمپشت سرشما در زندگي نگراني به خودتان راه ندهيد، من ) 11(

        نگاشـت   اسـم  )11(ة جملـ و در موفقيت در جلـو اسـت           نگاشـت   اسم )10( ةجملدر 
  .قابل دريافت است عقب است حمايت در

عنـوان   بـا هـاي مفهـومي را    ديگـري از اسـتعاره   ةطبقـ ) 96-89 :1989(ليكـاف و ترنـر   
اي ديگر بـر اسـاس    كه يك پديده را بر مبناي پديدهاند  كردهمعرفي » هاي تصويري استعاره«

زبـان شـعر   ) 57 :2010(بنا بر نظر كووچش . كنند هاي ادراكي مشتركشان بازنمود مي ويژگي
امـا مبنـايي    ،انـد  سـاخته شـده  اي است كه بر اسـاس تصـوير    هاي مفهومي مملو از استعاره

  .ندارنداي  واره طرح
را سـاختاربندي  » شـناخت «خالف سـه نـوع اسـتعارة ديگـر،     ه ب ،هاي تصويري استعاره

ـ  ؛نـد                       ِ                                          كنند بلكه حاصل فرافكني  ساختارهاي يك تصوير بـر روي تصـويري ديگر   نمي راي ب
اشـاره   ان فارسيدر زب »بان كرده بود دستش را سايه موقع صحبت«توان به جملة  مي ،مثال
  :دهد ميكاربرد استعارة مفهومي تصويري را در ادبيات نشان ) 12(نمونة . كرد

  فشاند از نرگسان لؤلؤ الال/ چو تنها ماند ماه سرو باال) 12(
قـد معشـوق سـرو    « ،»معشوق ماه است«          ِ   هاي تصـويري    استعاره ،در اين بيت از نظامي

  .قابل دريافت است »مرواريد است اشك معشوق«و  ،»چشم معشوق نرگس است« ،»است
يابـد ولـي بـه تمـام      نمـي                                           اسـت كـه اگرچـه خـود بـازنمود  صـوري        آن اسـتعاره  كالن

به ). Kovecses, 2010: 57(بخشد  يك متن انسجام مي) micrometaphors(هاي  استعاره  ُ  خ رد
نگاشتي است  اسماز ساير انواع استعارة مفهومي، نبود ها  استعاره كالنتر، وجه تمايز  بيان ساده

تر در ادبيات ديده  اگرچه اين نوع استعاره بيش. هاي زباني از آن منتج شوند كه انواع عبارت
. كنـد  سازي استفاده مي هاي مفهومي براي مفهوم كارهاي استعاره و از همان ساز اما شود، مي
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نـگ داشـته   تواند ر كه مي( »انديشه شئ است/ ذهن«استعارة  با در نظر گرفتن كالن  ً ال ،مث
  ِ            سر  سبز، ذهـن  ، انديشة سياه، انديشه يا ذهن تاريك، هايي نظير ذهن شفاف صورت ،)باشد

شود  استعاره موجب مي روند، زيرا وجود آن كالن روشن و جز آن در زبان فارسي به كار مي
  .ها امكان حضور يابند استعاره  ُ  خ ردهاي رنگ در قالب  تا انواع و ويژگي

  
  استعاري در حوزة عواطف    ِ سازي   مفهوم 2.2

               ِ                    كنـد كـه نقـش زبـان  مجـازي در       به اين نكتـه اشـاره مـي   ) Kovecses, 2010: 1( كووچش
او با ترديـد   ،در ادامه. طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است آنسازي از عواطف  مفهوم

 كارهـاي مجـازي بـر تفكـر و     و د كه آيا اسـتعاره و سـاير سـاز   كن  مياين پرسش را مطرح 
توانند نـوعي واقعيـت عـاطفي     ها مي د؟ آيا استعارهنگذار ناخت ما دربارة عواطف تأثير ميش

كنـد توجـه    هـا سـعي مـي    كووچش با طرح ايـن پرسـش   ،براي ما پديد آورند؟ در حقيقت
در حوزة عواطـف، شـناخت و    ،سازي استعاري خواننده را به اين نكته جلب كند كه مفهوم

  .دهد ي تحت تأثير قرار ميدريافت ما را از مفاهيم عاطف
هاي  ها حوزه هاي مبدأ متفاوتي در زبان انگليسي معرفي شده است كه در قالب آن حوزه

مايع : ند ازا هاي مبدأ عبارت برخي از اين حوزه. شوند و ترس درك مي ،عاطفي خشم، عشق
مي كـه از                        ً               با توجـه بـه پيكـرة نسـبتا  منسـج     . داغ، آتش، جانور درنده، بار يا سنگيني و نيرو

هاي عواطف در زبان انگليسي فراهم شده اسـت، ايـن پرسـش قابـل      پژوهش دربارة استعاره
هاي مبدأ تا چه ميزان مختص  هاي مفهومي يا بهتر بگوييم حوزه طرح است كه چنين استعاره

شـوند؟   مـي خوش تغييـر   هاي ديگر دست ها و فرهنگ اند و تا چه حد در زبان زبان انگليسي
كنـد كـه بـر اسـاس آن زبـان       اي از آثار را به شرح زير معرفي مي پيكره) ibid: 10(كووچش 

اين پيكره آثار زير . ترين نقش را در مطالعة نظام مفهومي ذهن بشر بر عهده دارد مجازي مهم
، )Lakoff, 1987( ، ليكـاف )Lakoff and Johnson, 1980(ليكاف و جانسـون  : گيرد را فرا مي

، )Langacker, 1987; 1991(، النگــاكر )Lakoff and Turner, 1989(ليكــاف و ترنــر 
، )Sweetser, 1990(، سـوييتزر  )Turner, 1987(، ترنر )Johnson, 1987; 1991(جانسون 

هاي فوق مورد توجه قـرار   ارچوب پژوهشهمفاهيم عاطفي كه در چ). Gibbs, 1994( گيبز
. زدگي و شگفت ،عشق، هوس، غرور، شرمخشم، ترس، شادي، غم، : ند ازا اند عبارت گرفته

 نگارندگان مقالة حاضر ،البته. اند مفاهيم يادشده نمايندة تمام مفاهيم عاطفي ،به نظر كووچش
افتـد كـه در زبـان يـا      توان با صراحت اين نظر را پذيرفت و بسيار اتفاق مـي  نمي ،معتقدند

اظ زبـاني و فرهنگـي   گردد كه بـه لحـ    گويشي خاص، در حوزة عواطف، مفهومي دريافت
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از ) Benedict, 1946: 106, 122-224, 293(توصيفي كـه بنـديكت    ،براي نمونه. ناياب است
و حيـا اسـت كـه     ،دهد مفهومي سيال ميان خجالت، آبرو، غرور ميشرم در ژاپني به دست 

گـدار  . توان آن را معادل خجالـت دانسـت يـا در تقابـل بـا گنـاه معنـي كـرد         نميراحتي  به
)Goddard, 2011: 114-115 ( به واژةamae توان آن  پردازد كه به تسامح مي در زبان ژاپني مي

اي از عشق ارائه  البته اين واژه در زبان ژاپني چنان مفهوم پيچيده. دانست» عشق«را در معني 
هـا و   هايي از چنـين واژه  ترديد نمونه بي. دهد كه قابل ترجمه به هيچ زبان ديگري نيست مي

  .ناپذيرند ترجمهتوان يافت كه  ها مي عاطفي فرهنگي در همة زبانمفاهيم 
برشمرد، مانند خشـم،  ) Kovecses, 2010: 10(گانه كه كووچش                     ُ برخي مفاهيم عاطفي ن ه

شوند و برخي ديگر مانند عشـق و شـرم بـه     عواطف اوليه شناخته مي ،و غم ،ترس، شادي
 .ترند لحاظ شناختي پيچيده

  
 سازي استعاري در حوزة شرم مفهوم 3.2

تـر مبنـاي    به لحاظ شناختي، رشد عاطفي فرايندي تدريجي است كه طي آن عواطف سـاده 
دهـد كـه    گزارش مـي ) Lewis, 1997(لوييس . شوند تر واقع مي گيري عواطف پيچيده شكل
مندي و آسودگي چنـدي پـس از تولـد در كـودك انسـان ظـاهر        هاي رضايت، عالقه نشانه
هاي  هاي جسم به تحريك هاي عاطفي بازتاب و تا حد زيادي پاسخ البته اين نشانه. شوند مي

عواطف واقعي بروز  ،پس از شش ماه ،     ًحدودا . شوند حسي يا وضعيت دروني محسوب مي
خشـم و تـرس واكـنش كـودك بـه       ،در نهايـت  ،زدگـي، غـم و   شـگفت كنند؛ شـادي،   مي

  ).Papalia et al., 2008: 219(رويدادهايي است كه برايش معني دارند 
تـوان معرفـي كـرد؛     هستند مي» خود«                                         دو طبقه از عواطف را كه متضم ن شناخت مفهوم 

دلي و حسادت  عواطف خودآگاهانه مانند آشفتگي، هم. عواطف خودآگاهانه و خودسنجشي
 ،منظـور از خودآگـاهي  . گيرند كه كودك خودآگاهي پيدا كرده باشـد      ً             صرفا  زماني شكل مي

وقتـي   ،سـالگي  در حـدود سـه  . دريافت اين مطلب است كه او هـويتي مجـزا از بقيـه دارد   
آيد، كـودك   شده در اجتماع به دست مي خودآگاهي و اندكي شناخت دربارة قوانين پذيرفته

چـه بـه لحـاظ اجتمـاعي      در مقابل آن ،و رفتارش را ،ها خواسته ،ها، مقاصد تواند انديشه مي
و  ،پس از اين است كه عواطف خودسنجشي مانند غرور، گنـاه . ندمطلوب است، ارزيابي ك

  ).Lewis, 1995; 1997; 1998(كند  گيرد و بروز پيدا مي شرم شكل مي
هـايي بـه رفتـار نادرسـت محسـوب       پاسخاگرچه هر دو  ،گناه و شرم عواطفي متمايزند

احساس گناه  اما ،شود شرم موجب احتراز از آزار ديگران يا شرايط ناخوشايند مي. شوند مي
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). Eisenberg, 2000; Niedenthal et al., 1994(همواره با ميل به جبران اشتباه همـراه اسـت   
به بيان . مدار است جنسيتدهد كه تفاوت بين شرم و گناه  شناسي نشان مي هاي تجربي روان يافته
  ).Barrett et al., 1993(دخترها گرايش به شرم و پسرها گرايش به احتراز از گناه دارند  ،ديگر

. توانيم به لحاظ شناختي توصيفي از شرم ارائه دهيم اكنون مي ،چه گفته شد بر اساس آن
شرم از نوع عواطف پيچيده، خودسنجشي يا اجتماعي است كه بـه شـيوة احتـرازي عمـل     

گيري شـرم بـه لحـاظ     شكل. دشو  مي                                      َ     كند؛ يعني موجب دوري از برخي شرايط يا ا عمال  مي
ه آگاهي از قواعد اجتماعي مربوط است، بنابراين مفهوم شرم به فرهنـگ وابسـته   شناختي ب

  ).Afrashi, 2011(است 
سـازي   با توصيفي كه به لحاظ شناختي از شرم داده شد، اكنون بـه بحـث دربـارة مفهـوم    

هاي شرم در زبان انگليسي به نقـل   گرديم و موضوع را با معرفي نگاشت استعاري شرم بازمي
هـاي   در بخـش تحليـل داده   ،دهيم تا پس از آن ادامه مي) Kovecses, 2010: 32( از كووچش
ثابـت   يسازي استعاري در حوزة شرم از الگـوي  بتوانيم ارزيابي كنيم كه آيا مفهوم ،مقالة حاضر

خـوش تغييـر    كه از يك زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگـي ديگـر دسـت    كند يا اين ميتبعيت 
كه تاكنون بررسي » شرم«ترين حوزة مفهومي به  ذكر است كه نزديكيان شاجا  در اين. شود  مي

هـاي   واژه .اسـت ) shame(» خجالـت «                ِ     شود، حـوزة مفهـومي     و در زير به آن پرداخته ميشده 
، تغيير )charm(هاي انگليسي و فرانسه  در زبان فارسي، براي نمونه در زبان» شرم«ريشه با  هم

بنـابراين  . رونـد  به كار مي» جذابيت«اند و امروزه به معني  پيدا كردهمعني از نوع ترفيع معنايي 
  .ايم را شرم ترجمه كرده» shame«در مطلب زير به نقل از كووچش به تسامح واژة 

  ِ    پ يـپ  و) Holland and Kipnis, 1995( يپنـيس هالنـد و ك  از نقل به) ibid( كووچش
)Pape, 1995 (كند ن انگليسي به قرار زير معرفي ميرا در زبا» شرم«هاي استعاري  نگاشت:  

  .شرمگيني عرياني است
  .شرم مايعي درون ظرف است

  .است بيماري شرم
  .است اندازه شدن كوچك شرم
  .است شدن پنهان شرم

  .است شكستن هم در شرمگيني
  .است شدن ارزش بي شرمگيني

  .است فيزيكي آسيب شرم
  .است بار شرم
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   )    1995 (                        هاي هالنـد و كيپنـيس                      با استناد به يافته  )     2010 (               اين مبحث كووچش    ة م ت     در خا
مفهوم كـه   بدين كند؛  را استعارة كانوني شرم تلقي مي »شرمگيني عرياني است«نگاشت  اسم

  .منوط به دانستن اين استعاره استدانستن مفهوم شرم در زبان انگليسي 
  

  پيشينة مطالعات .3
تدريج مـورد   به 1980     ِ                                   شناسي  شناختي در حوزة عواطف از اواخر دهة  زبانهاي  پژوهش

 ،كلي يدر نگاه. شكوفايي اين آثار در قرن حاضر روي داده است اما ،توجه قرار گرفت
تــوان در ســه طبقــه از آثــار  مــيرا ) semantics of emotion(شناســي عواطــف  معنــي
  .جو كردو  جست

 Natural Semantic( »نظرية فرازبان معنايي طبيعي«ارچوب هدستة اول آثاري است كه در چ

Meta-language (N.S.M.) (هاي زباني دال بر عواطف با  گيرد و به بازنمود صورت قرار مي
 :تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد       از جملة اين آثـار مـي  . پردازد توجه به نقش فرهنگ مي

Wierzbicka, 1986; 1990; 1993; 1994; 1995; 1999.  
بـه   شـود،  يو جانسون محسوب مـ  كافيل يمفهوم يها استعاره يةكه بسط نظر دوم، ةدست
 نيـ اكـووچش   زولتـان ذكر است كه  انيشا. عواطف مرتبط است ةدر حوز هينظر نيكاربرد ا

: كـرد  اشاره ريز موارد به توان يم آثار نيا ةجمل از است؛داده  بسطعواطف  ةرا در حوز هينظر
)Kovecses, 1986; 1988; 1990; 1991; 1995; 2000 Lakoff and Kovecses: 1687;.(  

هـاي مفهـومي    هاي استعاره هاي مذكور اين است كه تحليل هاي پژوهش يكي از ويژگي
  .اند هاي زبان انگليسي مورد توجه قرار داده در قالب نمونه فقط در حوزة عواطف را

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي     جنبـه شناسانة شـناخت بـه    هاي روان با تغيير توجه از جنبه
خوش تحول شد و مجموعـه آثـاري    شناخت، مطالعات معنايي در حوزة عواطف نيز دست

هاي فرهنگي و اجتماعي شناخت، به پـژوهش در حـوزة    با تمركز بر جنبه ،شكل گرفت كه
هـاي بينازبـاني در    كه بـر مقايسـه   پرداختند يا اين شده مي تر شناخته هاي كم عواطف در زبان

 :توان به اين موارد اشاره كـرد  از جملة اين آثار مي. شناسي عواطف تأكيد داشتند حوزة معني
)Emanatian, 1995; Geeraerts and Grondelaers, 1995; Gevaert, 2001; Huang, 2002; 

King, 1989; Matsuki, 1995; Tylor and Mabense, 1998; Yu, 1995.(  
شناسـي عواطـف    وان به رويكرد جديدي در حوزة معنيت ميدر كنار آثاري كه ذكر شد، 

دهد و تلفيقي  شناسي تاريخي مورد توجه قرار مي ها را از منظر زبان اشاره كرد كه تحليل داده
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توان به اثر الن  از آن جمله مي. آورد زماني و تاريخي پديد مي شناسي هم از دستاوردهاي زبان
)Allen, 2008 ( ارت خوو)Gevaert, 2001 b (جـا دارد بـه ايـن     ،در اين مرحله. اشاره كرد

زيرا اگرچه  ؛نكته بپردازيم كه حوزة ادراكي بسيار نزديك به حوزة عواطف حوزة درد است
تجربـة درد يـك تجربـة عـاطفي      امـا كند،  روشني خودنمايي مي بهجنبة فيزيكي ادراك درد 

پيشينة مطالعات مـرتبط جـا    در پرداختن به ،به همين دليل .شود ناخوشايند نيز محسوب مي
  .دربارة زبان درد هم اشاره كنيم) Lascaratou, 2007(دارد به كتاب السكاراتو 

 دو هـا  آن انيـ مدر  اما اند، مرتبطپژوهش  نيموضوع ا به     ًكامال شده در باال  يآثار معرف همة
و ) Kovecses, 2010: 32-33( كـووچش : آورد شمار به مقاله نيا ميمستق ةنيشيپ توان ياثر را م

  ).Afrashi, 2011(افراشي 
  

  ها تحليل داده. 4
هدف بررسي چگونگي بازنمود شرم در شـعر   اشده در پژوهش حاضر ب تحليلهاي  داده

خانـة الكترونيـك شـعر     كتـاب (   3  د رج ،به ايـن منظـور  . كالسيك فارسي گردآوري شد
و تارنمـاي   »ادب فارسـي نويسي فرهنگستان زبان و  پيكرة زباني گروه فرهنگ«، )فارسي
در . شدجو و جست» حيا«و » شرم«هاي  با كليدواژه) گو پارسيسرايان  آثار سخن( گنجور

ها مفهوم شرم در قالب يك استعارة مفهومي قابل  ابياتي كه در آن ،جوو نتيجة اين جست
همواره اين نكته مورد توجـه   جو،و ، در حين اين جستدريافت بود گردآوري شد؛ البته

                                   ً                    قرون ششم تا دهم قمـري باشـند كـه غالبـا  بـا سـبك        اعرانكه اين ابيات سرودة ش دبو
، اشعاري از عطار، سنايي، مولوي، خواجـوي كرمـاني،   ؛ از جملهشوند عراقي شناخته مي

ها از ميان اشعار اين دوره اين اسـت   يكي از داليل انتخاب داده. شد بررسي ...سعدي و 
رود و همـين   تر به كار مي گرايانه بيش عاطفي و درون كه در اشعار سبك عراقي مضامين

بر اساس روشي كـه  . كند يافتني مي ويژگي تحليل معنايي عواطف را در اين اشعار دست
هـا مفهـوم شـرم در قالـب اسـتعارة       شاهد به دست آمد كه از آن 220توضيح داده شد، 

  .شد مفهومي دريافت مي
) Kovecses, 2010: 32-33(از كـووچش   بـه نقـل   ،مقالـه  2.3در بخـش   ،پـيش از ايـن  
هاي مفهومي حوزة خجالت در زبان انگليسي ارائه شد؛  هاي استعاره نگاشت فهرستي از اسم

بر مبناي شواهدي از شعر  ،هاي مفهومي شرم هاي استعاره نگاشت ماكنون جا دارد با ارائة اس
  .ي معرفي كنيمكالسيك فارسي، مفهوم شرم را در انديشة ايراني و در زبان فارس
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   ) ق     دهم   تا      ششم  ن  و  قر (   ي           از شعر فارس   ي     شواهد   ي           شرم بر مبنا   ي     مفهوم   ي  ها         استعاره     1.4
؛ گـردد  مـي ارائه  كند بيان مي هاي مفهومي را اي از استعاره نگاشتي كه طبقه ابتدا اسم ،در زير

  .شود سپس شواهدي براي روشن شدن موضوع به دست داده مي
   »شرم منبع گرما است«
  :توجه كنيد) 17(تا ) 13( هاي نمونهنگاشت فوق را در نظر بگيريد و به  ماس
هـا   وز سـخنان نـرم او آب شـوند سـنگ    / من ز سالم گرم او آب شدم ز شرم او) 13(

  )مولوي(
 ِ         َ                          ز  شرم آب ش و م، خـاك  انجمـن بخـورم    /                         ِ         به مجلسي كه در او ماجراي  من گويند) 14(

  )الدين اصفهاني كمال(
  )اميرخسرو دهلوي(يك زمان برفگن ز چهره نقاب / شرم رويت آب شودتا گل از ) 15(
از حيـا آب كنـد گـوهر عمـاني را     / چشم خواجو چو سـر طبلـة در بگشـايد   ) 16(

  )خواجوي كرماني(
  )مولوي(چه نادره گر آب شود مردم آبي / چون كوه احد آب شد از شرم عقيقت) 17(

شرم منبع گرمايي است كـه  «        ِ ة مفهومي  مفهوم شرم در قالب استعار ،فوق هاي نمونهدر 
توان معرفي كرد  ميديگري را براي شرم  نگاشت اسماكنون . قابل درك است »كند ميذوب 

توضيح داده شد بسيار مـرتبط و شـبيه اسـت    ) 17(تا ) 13(هاي  نمونهچه در قالب  كه به آن
شود  ميگرمايي كه به شرم نسبت داده  ،به لحاظ استعاري ،دهد كه ميولي اين نكته را نشان 

  .مفهومي مدرج پيدا كند و شديد و ضعيف شود مكن استم
  ]سوزاند ميگدازد و  مي[ »شرم آتش است«

  :توجه كنيد) 20(تا ) 18( هاي نمونهفوق به  نگاشت اسمبا در نظر گرفتن 
  )مولوي(                      د رها بگداخت دانه دانه / از شرم عقيق درفشانش) 18(
سـوخت از شـرم    كـه خورشـيد فلـك مـي    / با قرص روي مهوشان گرمچنان ) 19(

  )هاللي جغتايي(
باشند گدازنده چو بر آتش، ارزيـز  / چون كار به خواهش رسد از شرم و خجالت) 20(

  )انوري(
ناپذيرنـد، در   و تفكيك ديگر به يك باال كه بسيار مرتبط نگاشت اسمبا در نظر گرفتن دو 

كنيم كه به طبقاتي كـه تـا    ي استعارة مفهومي شرم معرفي ميديگري را برا نگاشت اسم ،زير
  .كنون توضيح داده شده مرتبط است
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  ]كند ميكه رنگ چهره را سرخ [ »شرم منبع گرما است«
  :توجه كنيد) 25(تا ) 21(هاي  نمونهبراي روشن شدن موضوع به 

  )فرغانيسيف (كه كوكب بر ماه تابان فرستم / وارم از شرم رو سرخ گردد شفق) 21(
كـه پـاي تـا سـر او آتـش حيـا گيـرد        / ز شرم روي بتم گل چنان برآيد سرخ) 22(

  )الدين اصفهاني كمال(
او ســرخ شــده ز شــرم و او زرد ز غــم / هــم  ماننــد دو عاشــقند بنشســته بــه) 23(

  )ملك خاتون جهان(
  )جامي(داشت  دو رخ را از حيا گلرنگ مي/ داشت               ّ        دهان را از تكل م تنگ مي) 24(
  )سيدحسن غزنوي(                كه بلور شد ملو ن  گويي/ از شرم چو روي برفروزي )25(

آمـده قابـل    دسـت   نمونة به  220نمونه از  79نگاشتي كه در باال معرفي شد، در  اسمسه 
هاي مـرتبط بـه آن از    به همراه استعاره »ستا شرم منبع گرما«بنابراين استعارة . دريافت بود

ايـن   كـه رسـد   به نظر مـي  و عاري شرم برخوردار استهاي است ترين بسامد در عبارت بيش
درك مفهوم شرم بدون دانستن ايـن   ،باشد، به بيان ديگر» شرم«                     ِ نگاشت، استعارة كانوني   اسم

  .                        استعارة مفهومي ميس ر نيست
  :توان معرفي كرد ديگري را براي استعارة مفهومي شرم مي نگاشت اسماكنون 

  »شرم سبب عرق كردن است«
  .كند هاي استعاري روشن مي را از عبارت نگاشت اسمدرك اين ) 29(تا ) 26( هاي نمونه

كنـد عـرق    مـي ابـر از حيـاي ديـدة مـا     / داني كه چيست قطرة بـاران نوبهـار؟  ) 26(
  )خواجوي كرماني(

  )خجندي  كمال(ريزد  آب از چهرة خورشيد و قمر مي/ هر شب از شرم جمالت صنما) 27(
ايست رخش از عـرق تـر    هر جا كه شعله/ ناريست بي دخاناز شرم خاطر تو كه ) 28(

  )وحشي بافقي(است 
   ِ                             غرق  آب و عرق اكنون شكري نيست كه / از حياي لب شيرين تو اي چشمة نوش) 29(

  )حافظ(نيست 
بـر  ) 29(تـا  ) 26(هـاي   جملـه نگاشتي كه در باال به آن اشاره شد و استعارة مفهومي  ماس

راحتي قابـل   به »منبع گرما است شرم« نگاشت اسماز  ،ظاهر به اساس آن قابل دريافت است،
شرم «و  »شرم منبع گرما است«  ّ        عل ي بـين   اي هرسد كه رابط طور به نظر مي اينتمايز نيست و 

 منبـع  شرم«و  »شرم آتش است«            ّ      همن رابطة عل ي بين . باشد برقرار »سبب عرق كردن است
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جا دو نكته قابل ذكر به نظر  در اين. است برقرار »]كند ميكه رنگ چهره را سرخ [گرما است 
با توجه به بسامد وقـوع بـاال و نيـز     ،»شرم منبع گرما است« نگاشت اسمكه  يكي اين. رسد مي

آورد؛ يعنـي   ، مفهوم كانوني شرم را پديد ميشده مطرح هاي نگاشت ساير اسم باآن         ّ  رابطة عل ي 
نكتـة  . را در زبـان فارسـي دريافـت    هاي استعاري شرم توان ساير بسط بدون دانستن آن نمي

اي از معـاني   تنيده هاي مفهومي شرم شبكة درهم هاي استعاره نگاشت كه بررسي اسم ديگر اين
 بـارة در ،ة دومنكتـ  ،چـه گفتـه شـد    آن. نيسـتند  پـذير  آسـاني تفكيـك   بـه دهد كه  را نشان مي

بـه نظـر    ،ديگر به بيان. قابل سنجش است هاي عواطف سازي استعاري در تمام حوزه مفهوم
دربـارة   .ناپذير باشد ها تفكيك نگاشت مفهوم كانوني دارد از ساير اسم نگاشتي كه رسد اسم مي

هاي شرم در ايـن   نگاشت مگرما و سرخ شدن چهره و اس         ّ                       رابطة عل ي ميان گرما و عرق كردن،
   ِ نگي       ً                                   ظاهرا  بين تجربة فيزيكي و احساس شرم و چگو. اي اشاره كرد بايد به نكته، ارتباط

تـر، هنگـام    به بيان سـاده  .هاي استعاري مشابهتي وجود دارد بازنمود آن در قالب ساخت
 سـوييتزر . شـود  نشـيند و صـورت سـرخ مـي                    ً                       احساس شرم واقعا  عـرق بـر چهـره مـي    

)Sweetser, 1990: 30 (كنـد   به اين موضوع اشاره مي» ذهن به مثابة استعارة بدن« ذيل عنوان
هـاي روانـي و عـاطفي     ت جسماني منبع واژگاني بـراي وضـعيت  ها تجربيا كه در همة زبان
به ايـن نكتـه اشـاره    ) Kurath, 1921(كوراث     ًمثال  ،تر براي توضيح بيش. شوند محسوب مي

شـود، ايـن    مـي موجب درهم كشيده شدن چهره » ترش«               ِ     چون تجربة واقعي  مزة  ،كند كه مي
به همين  ،يابد و عاطفي هم بسط ميهاي رواني و  مفاهيم مربوط به وضعيتحوزة مفهوم به 

  .رو نيست كشيده دارد و گشاده شود كه صورتي درهم به كسي اطالق مي» رو ترش« ،دليل
بـودن  را دربارة چندمعنايي  موضوعيشده،  گردآوريبا استناد به شواهد  ،اكنون جا دارد

تا ) 30(اي ه نمونهبه آن براي روشن شدن . مورد توجه قرار دهيم» آب شدن«عبارت فعلي 
  :توجه كنيد) 32(

صيت سخاي او چو به دريـا و كـان   /                 ِ    سر و بحر آب شد ز  شرم كان خاك كرد بر) 30(
  )الدين اصفهاني كمال(رسيد 
  )جامي(چون نبات از شرم او آب  شدي هم/ چو كردي شربتش از شكر ناب) 31(
كـاني كـه   آب گردد از حيا هـر گـوهر   / گوهرفشانپرورت ؤلؤلچون شود ياقوت ) 32(

  )خواجوي كرماني(هست 
امـا  به كار رفتـه اسـت،   » شرم«نشيني با واژة  با بسامد باال در هم» آب شدن«عبارت فعلي 

بـراي  . دهـد  معني واژة شرم را نيز تحت تأثير قـرار مـي  و اين عبارت فعلي چندمعنايي است 
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آكنده از «عني و در م» حسن تعليل«بر مبناي صنعت » آب شدن«) 30(در شاهد شمارة  ،نمونه
 »در آب حل شـدن «در معني » آب شدن«) 31(در شاهد شمارة . به كار رفته است »آب شدن

  .به كار رفته است »ذوب شدن«در معني » آب شدن«) 32(در شاهد شمارة . به كار رفته است
در ) 35(تـا  ) 33( هـاي  نمونـه را با توجه به  »شرم بيماري است«نگاشت  اكنون اسم

  :نظر بگيريد
  )عطار(خورشيد فلك به زرد رويي / رويي كه ز شرم او درافتاد) 33(
  )همام تبريزي(افتم  كز زندگي خود به گمان مي/ افتم آيم و از شرم چنان مي مي) 34(
  )عرفي(ها به گالب حيا  شسته قدم/ رعشه بر اندام ز تاب حيا) 35(

كه پيش از ايـن اشـاره    طور همانهاي استعارة مفهومي شرم،  نگاشت اي از اسم شبكهدر 
 »شرم سبب عرق كـردن اسـت  «و  »شرم منبع گرما است« نگاشـت  اسمشد، ارتباطي ميان 

 نگاشـت  اسـم  ،در اين شبكه از روابـط معنـايي   ،رسد كه اكنون چنين به نظر مي. وجود دارد
بـه بيـان    ؛گيرد نيز در پيوند قرار مي »شرم بيماري است«با  »است شرم سبب عرق كردن«

 ،از سـوي ديگـر   ،شـود و          ّ                                رابطة عل ي ميان گرما و عرق كردن برقرار مي ،از يك سو ،رت ساده
  .        ّ                        رابطة عل ي ميان بيماري و عرق كردن

) 38(تـا  ) 36(هاي  را با توجه به نمونه »شرم نابودگر است« نگاشت اسم ،در اين مرحله
  :در نظر بگيريد

  )عطار(توتيا شد              ِ    اگر م رد او تن  او / كسي كو كشتة شرم و حيا شد) 36(
زيرا بـه از ايـن بايـد تعظـيم جفـاي تـو       / جان تيغ تو را دادم از شرم رخت مردم) 37(

  )اميرخسرو دهلوي(
مردمت از دور بنمايند و گويم يار نيسـت  / مردم از شرمندگي تا چند با هر ناكسي) 38(

  )نظيري(
در كنـار   »شـرم نـابودگر اسـت   «نگاشـت   اسـم و ) 38(تـا  ) 36( هاي نمونهتوجه به با 
هاي مرتبط در  نگاشت كه شبكة اسميابيم  درمي ،بار ديگر ،»شرم بيماري است« نگاشت اسم

  .كند را نيز به هم مرتبط مي نگاشت اسميابد كه اين دو  اي گسترش مي حوزة شرم به گونه
 »شرم سبب متواري شدن است« نگاشت اسمدر زير بر اساس ) 42(تا ) 39( هاي نمونه

 بزرگ فرهنگكه در  اين :رسد ميجا دو نكته قابل توجه به نظر  در اين .يابند ميامكان تحليل 
: نـد از ا تـوان يافـت كـه عبـارت     مي »متواري شدن«دست كم دو معني براي ) 1381( سخن

پنهـان  «از طريق فراينـد گسـترش معنـي از    » فرار كردن«؛ معني »فرار كردن«و » پنهان شدن«
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بـا توجـه بـه     ،»فرار كـردن «و  »پنهان شدن«معنايي ميان  ارتباط. به دست آمده است» شدن
 »نابودگري«  ّ       عل ي ميان  اي هكه رابط ايننكتة دوم . قابل دريافت است ،)40(و ) 39(هاي  نمونه

هاي  نگاشت چه گفته شد بار ديگر در شبكة اسم در نتيجة آن. برقرار است »متواري شدن«و 
 »شرم سبب متواري شدن اسـت «و  »نابودگر استشرم « نگاشت اسمحوزة شرم، ميان دو 

  .دشو ميارتباط برقرار 
  )اميرخسرو دهلوي(پس ز حيا در رود اندر زمين / گرم شود بر همه بي هيچ كين) 39(
   ِ                  ِ               نور  خورشيد چو سايه پس  هـر ديـواري   /        ِ                          پيش راي  تو سزد گر شود از شرم نهان) 40(

  )فريد اصفهاني(
جوينـد   ز شـرم روي تـو راه گريـز مـي    / دگر خوبـان رسي  كنان مي چو تو كرشمه) 41(

  )اميرشاهي(
  )خاقاني(گريزم  سوي كوه قاف از حيا مي/ چو سيمرغ از آشيان سليمان )42(

در ) 45(تـا  ) 43(هـاي   نمونـه را با توجه به  »شرم پوشش است« نگاشت اسماكنون 
  .نظر بگيريد

ها در حوزة شرم گفته شـد،   نگاشت تا كنون دربارة گسترش شبكة اسم چه با توجه به آن
و  »شـدن اسـت  ) پنهـان (شرم سبب متواري « هاي نگاشت ميان اسم ةرابط ،در اين مرحله

  .گيرد مورد توجه قرار مي »شرم پوشش است«
  )مولوي(چند ازين صبر و زحير و ارتعاش / گويم راز فاش             چون بدر د شرم ) 43(
دور انـداخت از پـيش    حجـاب شـرم  / خـويش  ملك آشفته بود و سـخت بـي  ) 44(

  )سلمان ساوجي(
  )هاللي جغتايي(   ِ            پوش  عيب خود كن  حيا را پرده/                            سر از شرم گنه در ج يب خود كن) 45(

 نگاشـت  اسـم در حوزة شرم بار ديگر از طريق رابطة ميان  ها نگاشت اسمشبكة گسترش 
 نگاشـت  اسـم و  شـود،  ديده مـي ) 45(تا ) 43( هاي نمونهكه در قالب  ،»شرم پوشش است«
  .قابل بررسي است) 48(تا ) 46(هاي  نمونهدر  »شرم مانع است«

  )نظيري(                          نزد  او ره اظهار آرزو بگشا   به/ حجاب مانع قرب است، شرم حايل لطف) 46(
در دو سـاخت قرينـه، موجـب     ،»حايـل «و » حجـاب «هـاي   واژهكاربرد ) 46(در نمونة 

اين يكي از . زمان دريافت گردد مانع همثابة مپوشش و شرم به مثابة شود مفاهيم شرم به  مي
  .دهد فوق را نشان مي نگاشت اسمشواهدي است كه ارتباط ميان دو 

  )جامي(به دامان صبوري پاي بستش / ولي شرم از كسان بگرفت دستش) 47(
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  )سلطان ولد(كاست  ميدر مجاعت وجود را / شرم مانع همي شدش از خواست) 48(
) 13( يها نمونهدر قالب » شرم«  ِي مفهوم يها استعاره يها نگاشت اسم ياز بررس پس

 و »شـرم « انيـ م   ِيي معنـا  ةرابطـ  بـه  يا اشاره با را مقاله يها داده ليتحل    ِبخش  ،)48( تا
  .ميبر يم انيپا به »چشم«

 A Dictionary of Selected( ييهندواروپا ياصل يها زبان در ها مترادف ةديگز فرهنگ

Synonyms in Principal Indo-European Languages(  اثـر بـاك ، )Buck, 1971 [1949] 
اروپايي وهاي مختلف از خانوادة هنـد  هاي تطبيقي ميان واژگان زبان منبع مهمي براي بررسي

در  ،وجـود دارد كـه  » اعضـاي بـدن  «عنـوان   بـا در همـين كتـاب بخشـي     .آيد به شمار مي
هاي مرتبط با هريـك                مند  برخي واژه   ِ     ري  نظامميان بسط استعا ةرابطهاي مختلف آن،  قسمت

       ِ                در معني  كانون عواطف به » دل«كه در اين خانوادة زباني                            ً    از اعضاي بدن آمده است؛ مثال  اين
               ِ            ، و نيـز در معنـي  برخـي    »مركـز « و »ميان«                    ِ و مشتقات آن در معاني  » دل« ةواژرود و  كار مي

ايـن شـواهد از   ). Buck, 1971: 251( و خشـم كـاربرد دارد   ،عشق، عواطف مانند شجاعت
) Sweetser, 1990(     ِ                                     ً                        شناسي  تطبيقي امكان آن را فراهم آورد كـه مـثال  در اثـر سـوييتزر      ريشه

لمـس  «بـا   »تجربـه كـردن  «، »شنيدن و گوش دادن«با  »برداري و اطاعت فرمان«            ِ رابطة معنايي  
بـا  . واژگـان معرفـي شـود       مند             ِ     بسط استعاري  نظام ةدر حوز »بوييدن«با  »ظن بردن«و  ،»كردن

در » شـرم «                     ، بررسي شواهد  كاربرد )Sweetser, 1990(و سوييتزر ) Buck, 1971(الهام از باك 
« اي معنـايي ميـان    كه رابطه دهد مينشان  مريقدهم تا ششم  هاي                ِ    شعر كالسيك فارسي  قرن

 شرم در چشم« نگاشت اسم، بر اين اساس.        ِ        ِ             در معني  استعاري  آن وجود دارد» چشم«و » شرم
  :كند اين موضوع را روشن مي )52(تا ) 49( هاي نمونهتوان معرفي كرد؛  مي هم را »است
  )مختاري(به چشم اندكي شرم در كار كن / برو ترك اين رزم و پيكار كن) 49(
  )هاللي جغتايي(كار  كه رويم را سيه كرد اين سيه/ كار بده شرمي بدين چشم گنه) 50(
  )عرفي(زين آينه جز نور صفا نتوان يافت / جز حيا نتوان يافت در ديدة ما به) 51(
در چشم و دل تو را نه حيات است و نه حيا / چشم شوخ                    ِ اي پيرمرد مفسد رعناي  ) 52(

  )قوامي رازي(
  

  گيري نتيجه .5
 هـاي  قـرن ، در شعر كالسيك فارسي» شرم« ياستعار يها نگاشت ياين مقاله با هدف معرف

هاي معنايي در حوزة عواطـف در زمـرة جديـدترين     تحليل. نوشته شد مريق ششم تا دهم
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گـذر چنـين    زيرا از ره، شود                            ِ                ها در زبان شناسي و شعرشناسي  شناختي محسوب مي پژوهش
مفهوم . توان نگرش يك قوم يا جامعة زباني را در يك حوزة مفهومي دريافت ميهايي  تحليل

معـادل   ،مانند زبـان انگليسـي   ،ها بسياري زبان دليل ،پيچيده و فرهنگي است، به همين» شرم«
ديگر،  ةنمون. دارد» خجالت« يدر زبان انگليسي نيز معن shame ةدقيقي براي آن ندارند و واژ

 يشرم در زبان فارسي نيست، بلكه به معن يمعن هم      ًدقيقا  است كه در زبان فرانسه charm ةواژ
شاهد  220، مقاله ذكر شد 4كه در بخش  ،هايي پيكرهجو در و پس از جست. است »  ّ    جذ ابيت«

مطالعه . هاي مفهومي قابل دريافت بود قالب استعاره در» شرم« يها معن به دست آمد كه در آن
شرم در  ي                 ِ                       كه استعارة مفهومي  كانوني براي دريافت معن دهد مي  اين شواهد نشان يبند و طبقه
بـدون دانسـتن ايـن     ،بيان ديگـر  به. گيرد شكل مي »شرم منبع گرما است« نگاشت اسم قالب
هـاي   نگاشـت   منگاشت با اسـ  ماين اس. توان دريافت درستي نمي بهشرم را  يمعن، نگاشت  ماس

در زير فهرستي از . توضيح داده شد           ًمقاله مفصال  1.4سازد كه در بخش  اي را مي ديگر، شبكه
  :گردد ميدر زبان فارسي ارائه » شرم«                 ِ هاي مفهوم استعاري   نگاشت ماس

  ]كند ميكه ذوب [شرم منبع گرما است 
  ]سوزاند يمو  گدازد يم[ است آتش شرم
  ]كند يمكه رنگ چهره را سرخ [منبع گرما است  شرم
  است كردن عرق سبب شرم

  شرم بيماري است
  شرم نابودگر است
  شدن است) پنهان(شرم سبب متواري 
  شرم پوشش است
  شرم مانع است

  شرم در چشم است
 ها در حوزة شـرم،  نگاشت     ِ         گيري  شبكة اسم            ِ    ه در چگونگي  شكلنكات قابل توجيكي از 

رابطـة   ،نمونـه  از. شود اي مي   ّ                       عل ي موجب پيدايش چنين شبكه اي هاين است كه وجود رابط
 ،بيمـاري و نابودكننـده بـودن   ، بيماري و تب و عرق كردن، ميان گرما و عرق كردنكه   ّ  عل ي 

  .برقرار استپنهان شدن و پوشش جستن ، نابود كننده بودن و متواري كردن
 ةها به مثاب                                 ِ     ها، ابهام واژگاني است؛ چندمعنايي  واژه نگاشت نكتة ديگر در پيدايش شبكة اسم

آب «         ِ                  چنـدمعنايي  عبـارت فعلـي     ،نمونـه  از .عاملي براي شكل دادن به اين شبكة پيچيده است
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و » پنهان شـدن «و » متواري شدن«         ِ هم معنايي  ، »ذوب شدن«و  »در آب شدن«        ِ در معاني  » شدن
  .ها انجاميده است نگاشت به پيوند ميان اسم »پوشش و مانع«از قرار » لئحا«واژة          ِ چندمعنايي  

در شواهد يافت » شرم«و واژة » چشم«قابل تأمل ديگر، پيوندي است كه ميان واژة  ةنكت
  .معرفي گرديد »چشم ظرف است« نگاشت اسمشد و بر اساس آن 
آورد كـه آيـا    را فـراهم مـي  سـؤال  اين پژوهش امكان طرح اين  دادن در نهايت، انجام

تمام مفاهيم در حوزة عواطف وجـود دارد؟ بـراي    بارةها در نگاشت اي از اسم چنين شبكه
نيز در قالب يك شبكه قابـل  » شادي«يا » خشم«، »عشق«ها در حوزة  نگاشت اسمآيا  ،نمونه

  معرفي است؟
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