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چکیده
در مباحث زبانشناسی شناختی ،استعاره عنصری تنها زبانی و واژگانی نیست ،بلکه فرایندهای تفکر انسان همگی استعاریاند و
هر متن غیرادبی نیز میتواند دارای استعارههای متعدد باشد که با عنوان استعارههای مفهومی شناخته میشووند .نفهوهالمصودور
اثری است از شهاب الدین محمد زیدری نسوی که در زمان حملۀ لشکریان مغول به ایران به منظور شور سرگششوت خوود و
حوادث و اتفاقات این برهۀ تاریخی ،با نهری مصنوع نوشته است .در این پژوهش مشخص شوده اسوت کوه اسوتعاره مفهوومی
روزگار در ذهن و زبان زیدری نسوی موضوعی برجسته و قابل ردیابی است و در نگاشتهوای کلیوی ایون اسوتعاره ،روزگوار
موجودی است که سبب ایجاد مشکل ،بال ،فتنه و سختی است و همچنین شایستۀ اعتماد نبوده ثبات و پایداری ندارد.

واژگان کلیدی :استعاره مفهومی؛ نفههالمصدور؛ زبانشناسی شناختی.
.
 .1مقدمه

بنا بر اصل پیوند تنگاتنگ زبان و تفکر ،میتوان دریافت که یکی از راههای درک و تحلیل نووع تفکور ،تحلیول زبوان
اشخاص است .چراکه «تفکر و استدالل در مراحل عالی و بسیار مجرد از زبان غیرقابل تجزیه اسوت» (بواننی:0831 ،
 )040بنابراین ،بررسی شیوه به کارگیری زبان در یک متن میتواند بیانگر افکار و احوال نویسنده آن متن باشد وبرای
به دست آوردن تحلیل دقیقی از درونمایۀ فکری نویسنده ،میتوان از نریق بررسی زبان متن اثر ،به محدوده افکوار او
دست یافت .برای ورود به این تحلیل یکی از روشهای کارآمد و درخور توجه ،تحلیل استعارههای مفهومی موجوود
در زبان اثر است؛ چراکه یکی از کاربردهای اسوتعاره مفهوومی ،در زمینوۀ تحلیولهوای ایودلولوژیک اسوت .اسوتعاره
مفهومی به عنوانی ابزاری در ذهن و زبان نوسنده ،می تواند در بیان نوع ایدلولوژی صاحبان اثر و شر و تبیوین و یوا
برجستهسازی ایدلولوژی به آنان کمک کند( .رضاپور و آقاگلزاده)30 :0830 ،
به باور دانشمندان علم زبانشناسیِ شناختی ،برای درک صحیح استعارههای مفهومی باید دانش ،بیولووژی فرهنوگ
و .. .را در هر جامعه ای بررسی کرد و همچنین بایود در نظور داشوت کوه هرجامعوه و فرهنگوی متشوکل از شوماری
خردهفرهنگ است .خردهفرهنگها اغلب خود را جدا از جریان اصلی فرهنگ میدانند و معموالً میتواننود بخشوی از
استعاره های موجود را بازتعریف و یا استعارههای جدیدی تولیود کننود .در هور جامعوۀ پیشورفته و پیچیوده انسوانی،
خردهفرهنگ های بسیاری وجود دارد؛ مانند خردهفرهنگ های مشهبی ،هنری ،علمی ،جنسیتی ،و( .. .هاشومی و قووا ،
)31 :0831
نفههالمصدور اثری است از شهابالدین محمد زیدری نسوی(متوفی 746ق ،).منشی دربوار سولنان جواللالودین
منکبرتی که نویسنده آن را پس از حملۀ لشکریان مغول به ایران و به منظور شر دادن حوادث و اتفاقاتی که در ایون
برهۀ تاریخی بر او و مملکت ایران گششته ،نوشته است( .قزوینی :0834 ،شصت و هفت – هشتاد و یک) سبک ایون
کتاب شیوه نهر مصنوع است و در سراسر آن سجع ،جناس ،استعاره ،وامگیری از اشوعار و عبوارات فارسوی و عربوی
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دیده میشود( .یزدگردی :0834 ،چهارد -بیست و شش) اگرچه استعاره به عنوان یک آرایوۀ ادبوی در موتن ایون اثور
کاربرد داشته است ،این پژوهش سعی دارد با گششتن از استعارههای ادبی ،استعارههای مفهومی مربوط به روزگوار را
در ذهن و زبان نویسنده مشخص و تحلیل نماید.
 1-1روش تحقیق
نبق روش پژوهشگران حوزه زبانشناسی شناختی ،دو رویکورد مهوم بورای تشوخیص اسوتعاره در موتن وجوود دارد.
نخست تحلیل استعاره با رویکرد «باال به پایین» است؛ یعنی این که محقق ،از بیرون استعارههای مفهومی هور موتن را
مشخص کند و سپس به دنبال تعابیر زبانی یا استعاره های زبانی که موافق با نگاشت اسوتعارههوای مفهوومی از پویش
تعیین شده است بپردازد و شیوه دو رویکرد پایین به باال است به این معنوا کوه محقوق بودون فورع اسوتعارههوای
مفهومی خاص به جسوتجوی کواربرد هوای اسوتعاری کلموات بپوردازد .در ایون رویکورد ،اسوتعارههوای مفهوومی از
استعارههای زبانی مشتق میشوند.
این پژوهش از شیوه تحقیقی باال به پایین سود برده است؛ بدین ترتیب که ابتدا اسوتعارههوای مفهوومی مربووط بوه
روزگار در نظر گرفته شده و سپس به بررسی آنها در متن پرداختهایم.
 1-2پیشینۀ تحقیق
درباره پیشینۀ منالعات مربوط به استعاره مفهومی در ایران ،باید اشاره کرد پیش از این پژوهشهای متعوددی در ایون
زمینه صورت گرفته است که با نگاهی به بخشی از مقاالت نوشته شده در این حوزه میتوان گفت علیمحمّد مووذنی
و شهروز خنجری در مقالۀ «تحلیل برخی از استعارههای مفهوومی فارسوی بوا اسوتفاده از الگووی شوبکهای و ادغوا »
( )0838به بررسی ویژگیهای استعارههای مفهومی در قالوب مهوالهوای گونواگونی از ادبیوات فارسوی پرداختوهانود؛
ارسالن گلفا  ،عالیه کردزعفرانلو و سیما حسندخت فیروز ،در مقالۀ «استعاره زمان در شعر فورو فرخوزاد از دیودگاه
زبانشناسیِ شناختی»( ،)0833به ذهنیت خالقانۀ فرو فرخزاد درباره عنصر زمان پرداختهاند؛ زهره هاشمی ،در مقالوۀ
«زنجیرههای استعاری محبت تصوف» ( ،)0831ذهنیت صوفیان نسبت به عنصر محبت را تحلیل نموده است؛ هموو و
ابوالقاسم قوا  ،درمقالۀ «بررسی شخصیت و اندیشههای عرفانی بایزید بسونامی بور اسواس روش اسوتعاره شوناختی»
( ،) 0831عناصر شراب ،آتش ،سیل ،فنا و نور را در اقوال بایزید بررسی و نمودار کردهاند؛ ناهره کریموی و ذوالفقوار
عالمی در مقالۀ «استعارههای مفهومی در دیوان شمس» ،عنصر استعاریِ خوردن را در ذهنیت موالنا تحلیل نمودهانود؛
شهال شریفی و زهرا حامدی شیروان در مقالۀ «بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبانشناسویِ
شناختی»( ،)0833انواع استعارههای به کار رفته در داستان های کودک و نوجووان و ارتبواط آنهوا بوا درک و دریافوت
کودک را بررسی کردهاند؛ احمدرضا بیابانی و یحیی نالبیان در مقالۀ «بررسی استعاره جهوتگیرانوه و نور وارههوای
تصویری در شعر شاملو»( ،)0830سیر به کار گورفتن بخشوی از اسوتعارههوای مفهوومی را در اشوعار شواملو بررسوی
کردهانود؛ بویبویزهوره هاشومی ،در مقالوۀ « مفهوو ناکجاآبواد در دو رسوالۀ سوهروردی بور اسواس نظریوۀ اسوتعاره
شناختی»( ،)0831استعاره مفهومیِ «ناکجاآباد» را در کال سهروردی مورد بررسی قرار داده است .فورزان سوجودی و
زهرا قنبری در مقالۀ «بررسی معناشناختی استعاره زمان در داستانهای کودک»( ،)0830شویوه کواربرد و القواف مفهوو
زمان در داستان های کودکانه و ارتباط نوع کاربرد آن با نوع درک مخانب را بررسی کرده است .آزیتا افراشی ،توور
حسامی و بئاتریس ساالس در مقالۀ «بررسی تنبیقی استعارههای مفهومی جهتوی در زبوانهوای اسوپانیایی و فارسوی»
( ،)0830اشتراکات دو زبوان اسوپانیایی و فارسوی را در کوابرد اسوتعارههوای مفهوومی جهتوی نشوان دادهانود؛ عالیوه
کردزعفرانلوکامبوزیا و خدیجه حاجیوان نیوز در مقالوۀ «اسوتعارههوای جهتوی قورآن بوا رویکورد شوناختی» (،)0833
استعارههای مفهومی جهتی در قرآن را مورد بررسی قرار دادهاند.
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در زمینۀ پژوهشهای مربوط به متن نفههالمصدور اثر زیدری نسوی میتوان گفت مجید سرمدی و علوی عابودی،
در مقالۀ «بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفههالمصدور» ( )0831ده شیوه به کارگیری یات قورآن در موتن
نفههالمصدور را بررسی کرده اند؛ امید ذاکریکیش در مقالۀ «تحلیل محتوای غنوایی نفهوهالمصودور» ( )0834محتووای
نفههالمصدور را از دیدگاه نوع ادبی غنایی بررسی کرده است؛ سیدحامد موسوی جروکانی و مجید سورمدی در مقالوۀ
«جریان سیال ذهن و انعکاس آن در نفههالمصدور» ( ،)0831رگه هایی از جریوان سویال ذهون را در محتووای روایوی
نفههالمصدور دنبال کرده اند؛ محمد حکویمآذر در مقالوۀ «تحلیول محتووای نفهوهالمصودور نسووی» ( )0834محتووای
اخالقی نفههالمصدور را بررسی کرده است .علیرضا پورشبانان و سعید بزرگبیگدلی در مقالۀ «بررسوی ررفیوتهوای
نمایشی نفههالمصدور» ( )0831قابلیتهای بالقوه تبدیل متن به نمایش را در متن نفهوهالمصودور بررسوی کورده انود.
محسن بتالباکبرآبادی و محمدعلی خزانهدارلو در مقالۀ «نمودهای رمانتیسم در نفههالمصدور» ( )0831ویژگویهوای
مکتب رمانتیسم را نفهه المصدور بررسی کرده اند؛ احمد فاضل در مقالۀ «درآمدی بر سخنآرایی و ررافتهای معنایی
در نفههالمصدور» ( )0833به بررسی زیبایی شناسی لفظوی و معنووی در موتن نفهوهالمصودور پرداختوه اسوت؛ زهورا
ریاحیزمین و صدیقۀ جمالی در مقالۀ «نگاهی به تصویرپردازی در نفههالمصدور» ( )0834شگردها ،کارکردها و انواع
تصویرپردازی را در متن نفههالمصدور بررسی کردهاند؛ محمود رنجبور و محمودعلی خزانوهدارلوو در مقالوۀ «بررسوی
روایت و بنمایههای داستانی در نفههالمصدور» ( )0830برخی از ارکان روایوت را در نفهوهالمصودور نشوان داده انود.
صدیقۀ مهربان در مقالۀ «نگاهی تازه به ویژگیهای زبانی و بالغوی نفهوهالمصودور» ( )0831بوه بررسوی معناشناسوانۀ
آرایههای زبانی در متن نفهه المصدور پرداخته است؛ احمد نحان در مقالۀ «نقد و بررسی زیباشناختی نفهوهالمصودور»
( )0836به انواع آرایههای لفظی و معنوی نفههالمصدور و انواع سبکهای نوشتاری آن پرداخته است؛ بوا وجوود ایون
باید توجه داشت مفهو استعاره مفهومی همچنان برای فارسیزبانان مفهومی تازه است که باید منتظر بود با تحقیقوات
و پژوهشهای بعدی به نور دقیق و منسجم در زبان فارسی شناخته ،معرفی و بررسی گردد.
 1-9ضرورت تحقیق
به باور زبان شناسان ،ماهیت استعاره مفهومی به نور کلی بیشتر جمعی و اشوتراکی اسوت توا فوردی و بررسوی سویر
کاربرد و دگرگونی استعارهها ،میتواند به موضوع تغییر و تحوالت اجتمواعی و تحلیولهوای جامعوهشوناختی مورتب
باشد( .هاشمی )080 :0833 ،بدین ترتیب استفاده از این نوع پژوهشها میتوانند جهت روشنسازی برخوی ابهاموات
مباحهی مانند سبک شناسیِ شناختی و تحلیل متون ادبی و نیز تعیین شیوه ذهنی و شناخت دقایق سبکی افوراد ،مفیود
باشد( .همان )084-088: :از آنجا که تابحال پژوهشی به بررسی اسوتعاره مفهوومی رووزگوار در موتن نفهوهالمصودور
زیدری نسوی اختصاص نیافته است ،میتوان گفت این بررسی میتواند در تحلیل دیدگاههای ایون نویسونده مفیود و
قابل توجه باشد.
 1-4استعاره از دیدگاه سنتی
استعاره در کتب بالغی قدیم ،نوعی آرایۀ ادبی با جنبۀ زیباییشناسانه است که صاحب اثر ادبی برای تزیین متن خوود
از آن بهره می گیرد؛ ارسنو معتقد است استعاره ،درواقع همان مقایسۀ دو پدیده با یکدیگر توسو صواحب اثور ادبوی
است که وی یکی از آن دو پدیده را به وسیلۀ واژه یا عبارتی به صورتی صریح بیان میکند و مخانب اثر دیگوری را
از نریق واژه یا عبارتی که به صورت استعاری به کار رفته دریافت میکند .در اصل منابق نظر ارسنو استعاره انتقوال
اسم چیزی به چیز دیگر است( .ارسنو ) 117 :0860 ،جرجانی ،عالوه برآن که استعاره را انتقال معنی ازچیزی به چیز
دیگر می داند ،آن را برآوردی از تعامل معنایی بین دو چیز نیز دانسته است( :انوار و عبدالحسینی :0833 ،صوص -08
 ) 04جز این تفاوت جزیی ،استعاره در دیدگاه سنتی همچنان ماهیت زبانی و لغوی دارد .در سخن ادبی و بویژه شعر،
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اهمیت استعاره تا جایی است که تعریف شعر را بر آن استوار کوردهانود (شوفیعی کودکنی  )6 :0863و آن را یکوی از
ستونهای کال دانستهاند(همان )008:بنابراین از دیدگاه سنتی ،از ابتدا تا کنون ،اسوتعاره در اصول یوک آرایوۀ ادبوی از
جنس تشبیه (و یا مجاز به عالقۀ تشبیه) است که به گونهای موجزتر و هنریتر در کوال ادبوی و بوویژه شوعر رواهر
میشود( .ر.ک .کزازی 34 :0873 ،و 36؛ همایی151 :0866 ،؛ شمیسا )56 :0830 ،پس باید گفت در مجموع ،در ایون
دیدگاه ،استعاره موضوعی زبانی که تنها در اشعار و متون ادبی و برای تزیین آن متون و اشعار رهور میکند.
 1-5استعاره از دیدگاه معنی شناختی
معنی شناسی دانشی است که با منالعۀ معنی ،به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک مفاهیم از نریوق
زبان است( :صفوی 13 :0863و بورشه و دیگران  )811 :0837دانش معنی شناسیِ شناختی در منالعوات خوود نقوش
عمده ای برای استعاره قایل شده است و آن را ابزار مناسوبی بورای تشوخیص چگونوه اندیشویدن و رفتارهوای زبوان
میداند (صفوی )873 :0863
با روا دیدگاه های مکتب ادبی رمانتیسیسم ،جایگاه استعاره به عنوان یک عنصر زبانی مورد بازبینی قرار گرفوت.
کالریج به بار اندیشه و بعد تفکر در استعاره توجه نشان داد (هواوکس  )53-53 :0866و سوپس دیگوران نیوز معنوا و
کشف آن را مهمترین مسأله در بالغت دانستند (ریچاردز )46 :0831 ،زبانشناسیِ شناختی به عنوان رویکردی علموی
که زبان را وسیلهای برای سازماندهی ،پردازش و انتقال انالعات میداند معناشناسی در تجزیه و تحلیلهای زبوانی را
در اولویت قرار داد(گلفا و یوسفیراد 0: 0830 ،و  )1و به استعاره همچوون یوک ابوزار و قالوب روانشناسوی زبوان
نگریست که سازکار اصلی آن چندمعناییبودن هر کلمه است (قاسمزاده )17-15 :0863 ،از نظور ایون علوم ،اسوتعاره
فهم و بیانِ مفهومی انتزاعی در قالب مفهومی ملموس تر است و اساس استعاره ،درک و تجربۀ یک عنصر ناشناس بور
اساس یک عنصر آشنا است .علم شناخت استعاره مفهومی معتقد است که اسوتعاره عنصوری تنهوا زبوانی و واژگوانی
نیست ،بلکه فرایندهای تفکر انسان همگی استعاری اند؛ نظا تصووری ذهون انسوان بور مبنوای اسوتعاره قورار دارد و
استعاره به این دلیل که در اصل ،ریشه در نظا تصوری ذهن انسان دارد ،میتواند به عنوان یک بیان زبانی میسر شود.
بنابراین بُعد زبانی هراستعاره ،ابزاری است برای درک حقیقت مفهو آن استعاره؛ (گلفوا و یوسوفیراد )5 :0830 ،در
مجموع باید گفت استعاره ،تنها موضوعی زبانی نیست بلکه موضوعی ذهنی و فکری است و زمینۀ رهور آن نیز تنهوا
متن ادبی یا نیست بلکه در هر نوع متن یا گفتاری رهور میکند و چگونگی تعامل ذهن افراد با محی را بوه نموایش
میگشارد( .هاشمی)011 :0833 ،
 .2جایگاه استعارۀ مفهومی روزگار در نفثهالمصدور
در زبان شناسی اجتماعی زبان مبنای مفاهیم است و نیروهای اجتمواعی بوه مهابوۀ نیروهواییانود کوه بور زبوان توأثیر
می گشارند( :ژان کالوه  )075 :0863بر نبق نظریات زبانشناسوی شوناختی ،اسوتعارههوای شوناختی برخاسوته از درک
تجسم یافته و تجربۀ حضور فیزیکی ما در جهان هستند وکه در این درک تجسم یافته ما به مهابۀ اشویای فیزیکوی بوه
درون و بیرون از فضاهایی که ما را در بر می گیرند حرکت می کنیم (فریمن )134 :0831 ،و تجربیات خود را از این
حرکت به صورت برداشتهایی استعاری در ذهن ثبت میکنیم« .برخی از مهمترین عوامل غیرزبوانی کوه در پیودایش
این پدیدههای زبانی موثر شناخته شده اند عبارتند از :مننقوۀ جغرافیوایی؛ نبقوۀ اجتمواعی؛ جنسویت؛ قومیوت؛ سون؛
تحصیالت و( .. .مدرسی  ) 041 :0873و در واقع جغرافیا و محی زندگی افراد از عواملی است که در شکل دهی بوه
نظا زبانی و به نور اخص استعارههای مفهومی نقشی برجسته دارد.
در بررسی متن نفههالمصدور ،مشاهده می کنیم اسنادهای مجازی به عناصر غیر انسانی در این متن بوه فراوانوی یافوت
می شوند؛ یکی از عناصری که بارها مورد اسناد مجازی قرار گرفته وقایع و افعالی به آن نسبت داده شده است عنصور
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روزگار است .به نظر میرسد عنصر روزگار در ذهن و زبان زیدری نسوی ،دارای توانایی ،قدرت و اختیواراتی اسوت
که میتواند عامل و منشاف بسیاری از پدیده ها باشد .در این پژوهش سعی شده است با استخرا استعارههای مفهومی
مربوط به روزگار ،محدوده این قدرت و عاملیت مورد دقت و بررسی قرار گیرد.
باید اشاره کرد در این بررسی تنها اسنادهای مجازی مربوط به روزگار ،که با نا های روزگار ،ایا  ،لیاللی ،دهر ،زموان
و زمانه از آن نا برده شده است در دایره بحث قرار گیرند و از وارد کرن عناصر دیگر مانند تقودیر ،)06 ،1( ،بخوت
( ،)011 ،31 ،55 ،50 ،83حادثه و مشتقات آن ( ،)014 ،35 ،67 ،61فلک و مترادفهای آن ( ،)005 ،43 ،43جهوان و
متوورادفهووای آن ( )003 ،001 ،36 ،43قضووا و قوودر و مشووتقات آن ( ،) 66 ،64 ،61 ،58بخووت و خوشووبختی و
مترادفهای آن ( )011 ،31 ،35 ،68به موضوع مورد بحث صرف نظر شده است.
 2-1بررسی نگاشتهای مربوط به استعارۀ مفهومی روزگار در نفثهالمصدور:
در هر استعاره مفهومی مجموعهای از رواب میان دو قلمرو حسی و ذهنی دیده میشود که به صورت متنوارر نسوبت
به هم قرار دارند این رابنه نگاشوت نوا دارد( .هاشومی )140 :0831 ،و در واقوع «نظریوۀ اسوتعاره از نریوق تعیوین
مشخصات نگاشتهای بین حوزههای ذهنی تحقق یافته است» (لیکاف )036 :0831 ،در بررسی استعارههای مفهومی
مربوط به روزگار در متن نفههالمصدور ابتدا با تعداد  15نگاشت روبرو میشویم که به ترتیب رهوور در موتن از ایون
قرارند:
.0
.1
.8
.4
.5
.7

.6
.3
.3
.01
.00

سیالب جَفای ایا  ،سرهای سروران را جُفای خود گردانیده)0( .
نگاشت :روزگار جدا کننده سرهای سروران است.
بارساالرِ ایا  ،چون بارِ حوادث در هم بسته ،تیغ به سرباری در بار نهاده)0( .
نگاشت :روزگار در کنار حوادث خود شمشیر دارد.
آبستنان لیالی را هر لحظه [ ]...نو به نو ،بالیی زاییده)1( .
نگاشت :روزگار بال میزاید.
دور روزگار دُردیِِّ درد درداده (.)5
نگاشت :روزگار درد دهنده است.
روزگارِ بیمجاملت که خرمن ارتفاع را [ ]...به بادِ ضیاع برداد ،و آبِ رویی [ ]...مانند آبِ جوی ریخت)6( .
نگاشت :روزگار بدرفتار است.
روزگارِ بیمجاملت ک ه خرمن ارتفاع را [ ]...به بادِ ضیاع برداد ،و آبِ رویی [ ]...ماننود آبِ جووی ریخوت.
()6
نگاشت :روزگار حاصل و دارایی را به باد میدهد.
روزگارِ بیمجاملت که خرمن ارتفاع را [ ]...به بادِ ضیاع برداد ،و آبِ رویی [ ]...مانند آبِ جوی ریخت)6( .
نگاشت :روزگار آبرو ریز است.
ای روزگار بیکار باش چون جعبه بپرداختی)51( .
نگاشت :روزگار شعبدهباز است.
تصاریفِ روزگار و لگدکوبِ دهرِ غدّار)73( .
نگاشت :روزگار گردش (تغییر) کننده است.
تصاریفِ روزگار و لگدکوبِ دهرِ غدّار)73( .
نگاشت :روزگار حیلهگر است.
تغاییر احداث زمان)63( .
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.01
.08
.04
.05
.07
.06
.03
.03
.11
.10
.11
.18
.14
.15

نگاشت :حوادث روزگار تغییرکننده است.
وَ لِلِّهِ هَشَا الدَّهرُ کَیفَ تَرَدَّدا)73-73( .
نگاشت :روزگار تغییرکننده است.
اِذا العَیشُ غضُّ و الزِّمانُ بِمالِهِ وَ فِی حَدَثانِ الدَّهرِ عَنکَ غُفولُ
نگاشت :روزگار دارای حوادث است.
دو سه تیر که از جعبۀ حوادث انداختنی بود)61( .
نگاشت :روزگار تیرانداز است.
از بدآمدِ روزگار [ ]...جمال علی عراقی پیش از من ،بنده ،آنجا رسیده بود)65( .
نگاشت :روزگار دارای حوادث بد است.
شب مُظلِم را روزها از آن تاریکتر در پی است)33( .
نگاشت :روزگار تاریک است.
ساقیِ ایا  ،دُردیِِّ دَرد باز پس گرفته است؛ بعد از این در خواهد داد)33( .
نگاشت :روزگار به دَرد آورنده است.
مَوَاعدٌ لِالَیَّا ِ فیَّ)33( .
نگاشت :روزگار وعده دهنده و وامدار است.
ضَمانٌ عَلَی االَیَّا ِ مَا اَنا نَالبُ)31( .
نگاشت :روزگار تضمین کننده و وامدار است.
یُهِمَّ اللِّیَالِی بَعضُ ما اَنَا مُضمِرٌ و یُهقِلُ رضوَی دونُ مَا اَنَا حَامِلُ ()013
نگاشت :روزگار اندوهناک است.
مَهیره ایا که ازمهر به جان مینهاد رَاَت وَخ َ شَیبٍ فِی عِشَاری ،فَصَدَّتِ)001( .
نگاشت :روزگار زن بیوفا است.
دری نبست زمانه که دیگری نگشاد ()005
نگاشت :روزگار دارای فتنههای بیپایان است.
فَشُکرَ الدَّهرِ یَقضِی بِالفِراقِ)003( .
نگاشت :روزگار مسبب جدایی است.
حالِ آن دوستِ دستخوشِ تصاریف دهر آیا به چه رسیده است؟()011
نگاشت :روزگار تغییر کننده است.
از بوالعجب بازی ایا دست پاک و حقه تهی مانده ا )011( .
نگاشت :روزگار شعبدهباز است.

 2-1-1نگاشتهای کلی مربوط به استعارۀ مفهومی روزگار:
به نظر میرسد نگاشتهای مربوط به استعاره مفهومی روزگار را میتوان در پنج نگاشت کلیتر جای داد.
روزگار جنگجو است:
این نگاشت کلی ،نگاشتهای شماره  1 ،0و  4را در بر میگیرد:
0نگاشت روزگار جدا کننده سرهای سروران است.
1نگاشت روزگار در کنار حوادث خود شمشیر دارد.
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04نگاشت :روزگار تیرانداز است.
روزگار سبب بال و مشکل است:
این نگاشت کلی ،انگارههای شماره  14 ،18 ،11 ،06 ،07 ،5 ،4 ،05 ،08 ،8و  6را بر داشوته از نظور تعوداد ،بواالترین
بسامد را در متن مورد نظر دارد.
 8نگاشت :روزگار بال میزاید.
08نگاشت :روزگار دارای حوادث است.
05نگاشت :روزگار دارای حوادث بد است.
4نگاشت :روزگار درد دهنده است.
5نگاشت :روزگار بدرفتار است.
07نگاشت :روزگار تاریک است.
06نگاشت :روزگار به دَرد آورنده است.
11نگاشت :روزگار اندوهناک است.
18نگاشت :روزگار دارای فتنههای بیپایان است.
14نگاشت :روزگار مسبب جدایی است.
6نگاشت :روزگار آبرو ریز است.
روزگار فریبکار است:
این نگاشت کلی ،نگاشتهای شماره  17 ،3و  01را شامل میشود.
3نگاشت :روزگار شعبدهباز است.
17نگاشت :روزگار شعبدهباز است.
01نگاشت :روزگار حیلهگر است.
روزگار بیثبات است:
این نگاشت کلی شامل نگاشتهای شماره  15 ،01 ،00 ،3و  11میشود.
3نگاشت :روزگار گردش (تغییر) کننده است.
00نگاشت :حوادث روزگار تغییرکننده است.
01نگاشت :روزگار تغییرکننده است.
15نگاشت :روزگار تغییرکننده است.
11نگاشت :روزگار زن بیوفا است.
روزگار سبب بیحاصلی است:
7نگاشت :روزگار حاصل و دارایی را به باد میدهد.
03نگاشت :روزگار وعده دهنده و وامدار است.
03نگاشت :روزگار تضمین کننده و وامدار است.
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 2-1-2نگاشتهای کلیتر مربوط به استعارۀ مفهومی روزگار در متن نفثهالمصدور:
منابق با دسته بندی باال ،استعاره مفهومی روزگار در پنج نگاشت کلی جنگجو ،سبب بال و مشکل ،فریبکار ،بویثبوات
و سبب بیحاصلی قرار میگیرد .در یک دستهبندی کلیتر میتوان نگاشتهای کلیتر زیر را برای ایون اسوتعارههوای
مفهومی پیشنهاد داد:
نگاشت کلیتر روزگار سبب بال و مشکل و سختی است:
که نگاشتهای کلی جنگجو ،سبب بال و مشکل ،و سبب بیحاصلی را در خود جای میدهد.
نگاشت کلیتر روزگار غیرقابل اعتماد است:
که نگاشتهای کلی فریبکار و بیثبات را در خود جای میدهد.
 2-1-9تحلیل نگاشتهای کلی استعارۀ مفهومی روزگار در نفثهالمصدور:
در نگاهی کلی به نظر می رسد روزگار در ذهن و زبان زیدری نسوی موجودی است کوه انسوانهوا را گرفتوار انوواع
مشکالت و سختیها می کند و همچنین به سبب فریبکاری و دگرگون شدن ،موجودی غیرقابل اعتماد است .به نوور
کلی دیدگاه زیدری نسوی درباره روزگار را به این صورت می تواند تحلیل نمود که در مرحلۀ اول در ذهن و زبان او
روزگار موجودی دارای قدرت و اختیار در نظر گرفته شده است .این موجود توس قدرت برتری مواخشه نمیشوود
و یا باکی از مواخشه ندارد؛ بنابراین به عهد و رسمی پایبند نمیماند و از هیچ گونه جور و ستمی در حق آدمیان دریغ
ندارد.این موجود ستیزنده است و از کشتن انسان نیوز بواکی نودارد؛ فریبکوار اسوت و در فریوب دادن آدمیوان از هور
حربهای بهره میگیرد؛ قدرتمند است و میتواند حاصل و دارایی انسانها را به باد دهد؛ سراسر سختی و بدی و غم
و اندوه است و شادمانی و کامروایی با خود ندارد.
این تصویر موجودی است با عنوان روزگار که در ذهن و زبان زیدری نسوی قابول مشواهده اسوت؛ اموا اگور
بخواهیم نظری اجمالی به دالیل قرار گرفتن چنین تصوری از روزگار در ذهنیت وی داشته باشیم ،نواگزیر از بررسوی
این استعاره مفهومی در زمینههای فکری ،ادبی ،فرهنگی ،اجتماعی و شخصی خواهیم بود.
شاید یکی از برجستهترین دریافتهایی که از وجود چنین تصوری درباره روزگار ممکن است داشوته باشویم،
توجه به نزدیکی چنین تصوراتی با موضوع جبرگرایی است .یعنی تفکر جبری کوه شواید در دوره زنودگی نویسونده
(دوره غلبۀ مغول) بسیار مورد توجه و فراگیر بوده است.
اما دیگر عاملی که ممکن است در ایجاد چنین تفکری سهیم باشد ،رسم و عرف کلی ادبیوات فارسوی اسوت؛
برای به دست دادن تصویری واضح از این رسم یا فرهنگ رایج ادبی باید گفت چنوین تصووری از روزگوار در شوعر
بسیاری از شاعران پارسیگو مانند مولوی ،سعدی و حافظ نیز یافت میشود 0.بنابراین زمینههای ادبی و فرهنگی نیوز
میتوانند از عامل ایجاد چنین تصوری مؤثر باشند.
و اما نکتۀ دیگری که شاید بتواند عامل بروز چنین تصویری در زبان زیدری نسووی باشود ،پرهیوز او از بیوان
اسنادهای حقیقی است .در واقع شاید بتوان گفت زیودری نسووی بورای پرهیوز از محکوو کوردن و مقصور دانسوتن
فرمانروایان زمانۀ خود ،ناگزیر بیشترین تقصیرها را به گردن روزگار انداخته و روزگار را مسبب رلم و ستمی کوه در
آن روزگار بر آدمیان رفته دانسته است و انتقاد از سلنان را در چنین لفافهای قرار داده اسوت( .ثوروت )81 :0830 ،از
 .1برای نمونه ر.ک .سعدی کلیات ،با استفاده از تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران :اقبال ،صص ،870 ،804 ،824 ،013
 844و حافظ ( ،)1072دیوان ،به اهتمام ابوالقاسم انجوی شیرازی ،تهران :جاویدان ،چ  ،.4صص  224 ،220 ،214و  044و
مولوی ،جالل الدین محمد )1044( ،کلیات دیوان شمس ،تهران :امیرکبیر ،چ ،4صص  435و .444
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سوی دیگر می توان گفت محکو کردن روزگار و قدرت و توانایی ستمکاری را به او محول کردن ،به نوعی میتواند
در راستای مصونیت از تفکرات کفرآمیز نیز باشد؛ بدین ترتیب که فرد قدرتی ماورافالنبیعه را که دخالت مسوتقیم در
سرنوشت انسانها دارد مقصرخوانده است بی آن که مجبور شود این تقصیر را بوه ذات پروردگوار نسوبت داده دچوار
کفرگویی شود.
 .9نتیجه:
استعارههای مفهومی مربوط به روزگار از برجستهترین استعارههای مفهومی به کار رفته در متن نفههالمصدور زیودری
نسوی محسوب میشوند که در بررسی این پژوهش تعداد  15مورد از این نوع استعاره یافت و بررسوی شود .مظوابق
با این استعارهها میتوان گفت در نگاشتهای این استعاره مفهومی چنین برداشت میشود که روزگار موجودی است
جنگجو که مسبب بالها و مشکالتی است که بر سر انسانها میآید و همچنین عامل بیحاصلی انسانهوا از دسوترنج
عمرشان است؛ همچنین این موجود بسیار فریبکار و بیثبات است که مدا در گردش و تغییر بوده و بوه انوواع حیول
سعی در فریب انسانها دارد؛ به نور کلی روزگار موجودی است عامل سختی و غیرقابل اعتماد کوه موانع راحتوی و
خوشبختی انسانها میشود.
دالیل بروز چنین استعارهای در ذهن و زبان زیدری نسوی را میتوان عوامل گوناگون فرهنگوی ،ادبوی ،فکوری و
اجتماعی دانست؛ از باب ادبی و فرهنگی بایود گفوت وجوود اسوتعارههوای مفهوومی مشوابه در اشوعار چنود شواعر
پارسیگوی دیگر نشان می دهد چنین تصوری از روزگار با عرف فرهنگی ادبیوات فارسوی بیگانوه نیسوت؛ در زمینوۀ
اجتماعی نیز باید گفت تفکر جبرگرایانه (تفویض اختیار به روزگار) در دوران زنودگی زیودری نسووی (دوره حملوۀ
مغول) امری رایج بوده و همچنین از باب فکری باید گفت نسبت دادن امور ناخوشایند به روزگار میتوانود نویسونده
را از افشاف حقیقوت تقصویر فرمانروایوان معواف بودارد و همچنوین او را از بیانوات کفرگرایانوه و نسوبت دادن اموور
ناخوشایند به قدرت الهی مبرا کند.
منابع:
ارسنو؛ رینوریقا (فن خنابه)؛ ترجمه پرخیده ملکی .تهران :اقبال.0860 ،
افراشی آزیتا ،تور حسامی و بئاتریس ساالس؛ «بررسی تنبیقی استعارههای مفهومی جهتی در زبانهای اسوپانیایی و
فارسی»؛ فصلنامۀ پژوهشهای زبان و ادبیات تنبیقی د 8ش ( 4پیاپی )0830( ،)01؛ صص .18-0
انوار ،امیرمحمود و حسن ،عبدالحسینی؛ «بررسی تنبیقی استعاره از دیدگاه عبودالقاهر جرجوانی و آریوو آرمسوترانگ
ریچاردز»؛ فصلنامه علمی پژوهشی بهارستان سخن ،سال  7ش )0833( ،07؛ صص 31-53
باننی ،محمدرضا؛ زبان و تفکر؛ چ ،6تهران :آبانگاه.)0831( ،
بتالباکبرآبادی ،محسن و محمدعلی ،خزانهدارلو؛ «نمودهای رمانتیسم در نفههالمصدور»؛ پژوهشهای زبان و ادبیوات
فارسی ،دوره جدید ،س  ،8ش  ،8پیاپی )0831( ،00؛ صص .71-46
بورشه ،ت و دیگران؛ زبانشناسی و ادبیات؛ ترجمه کوروش صفوی ،تهران :هرمس.)0837( ،
پورشبانان ،علیرضا و سعید ،بزرگبیگدلی؛ «بررسی ررفیتهای نمایشی نفههالمصدور»؛ پژوهشهای ادبوی ،س  ،3ش
 ،88پاییز)0831( ،؛ صص .57-85
ثروت ،منصور؛ «شر حال نویسنده» ،مندر در :درد دل (تحریر نوین نفههالمصدور) ،منصور ثروت ،تهوران :علموی،
0830؛ صص .83-08
حکیمآذر ،محمد؛ «تحلیل محتوای نفههالمصدور نسووی» پژوهشونامۀ ادبیوات تعلیموی ،س ،6ش  ،16پواییز)0834( .؛
صص .031-051
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()0834؛ صص .007-36
رضاپور ،ابراهیم و فردوس آقاگلزاده؛ «نقش استعاره در برجستهسوازی و حاشویهرانوی ایودلولوژی در روزناموههوای
داخلی»؛ زبانپژوهی ،سال چهار  ،ش ،6پاییز و زمستان)0830( .؛ صص .34-76
رنجبر ،محمود و محمدعلی ،خزانهدارلو؛ «بررسی روایت و بنمایههای داستانی در نفههالمصدور»؛ کاوشناموه زبوان و
ادبیات فارسی ،ش  ،15پاییز و زمستان)0830( .؛ صص .004-36
ریچاردز ،ا .آرمسترانگ؛ فلسفۀ بالغت ،ترجمه علی محمدی آسیابادی ،تهران :قنره.)0831( ،
ریاحی ،زهرا و جمالی ،صدیقه؛ «نگاهی به تصویرپردازی در نفههالمصدور» ،متنشناسی ادب فارسی ،دوره جدید ،ش
 ،8پیاپی  ،16پاییز)0834( ،؛ صص .03-0
زاهدی ،کیوان و عصمت ،دریکوند؛ «استعارههای شناختی در نهر فارسی و انگلیسوی»؛ نقود زبوان و ادبیوات خوارجی
دوره  8ش )0831( ،7؛ صص .017-36
زیدری نسوی ،شهابالدین محمد؛ نفههالمصدور؛ تصحیح و توضیح امیرحسین یزدگردی ،تهران :توس.0834 ،
ژان کالوه ،لویی؛ درآمدی بر جامعه شناسی زبان؛ ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،تهران :نقش جهان.)0863( ،
سرمدی ،مجید و علی عابدی؛ «بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفههالمصدور»؛ پژوهشهای ادبوی-قرآنوی،
س ،0ش  ،4زمستان (.)0831
شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی؛ چ  ،6تهران :آگاه.)0863( ،
شمیسا ،سیروس؛ بیان و معانی؛ تهران :فردوس.)0830( ،
صفوی ،کوروش؛ درآمدی بر معنی شناسی؛ تهران :سوره مهر.)0863( ،
نحان ،احمد؛ «نقد و بررسی زیباشناختی نفههالمصدور»؛ پژوهشهای ادبی ،ش  ،03بهار)0836( .؛ صص .007-33
فاضل ،احمد؛ «درآمدی بر سخنآرایی و ررافتهای معنایی در نفههالمصدور»؛ پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسوی ،س
 ،0ش  ،8پاییز)0833( .؛ صص .017 -000
فریمن ،مارگارت اچ؛ «شعر و حوزه استعاره» مندر در استعاره و مجواز بوا رویکوردی شوناختی گوردآوری آنتونیوو
بارسلونا ترجمۀ فرزان سجودی و دیگران تهران :نقش جهان.)0831( ،
قاسمزاده ،حبیباهلل؛ استعاره و شناخت؛ تهران :فرهنگان.)0863( ،
قزوینی ،محمد؛ «منبوعات جدیده (نفههالمصدور)»؛ مندر در نفههالمصودور شوهابالودین محمود زیودری نسووی،
تصحیح و توضیح امیرحسین یزدگردی ،تهران :توس ،چ ،0834 ،4صص چهل و دو – هشتاد و یک.
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لیکاف ،جور ؛ «نظریۀ معاصر استعاره» استعاره مبنای تفکر و زیباییآفرینی ،ترجمۀ گروه مترجمان ،به کوشش فرهواد
ساسانی تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی سوره مهر.)0831( ،
وووووووووووو و مارک جانسون؛ استعارههایی که با آنها زنودگی مویکنویم؛ ترجموه هواجر آقواابراهیمی .تهوران :علوم،
(.)0834
مدرسی ،یحیی؛ درآمدی بر جامعه شناسی زبان؛ تهران :موسسه منالعات و تحقیقات فرهنگی.)0873( ،
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