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 یبا رویکرد شناخت جنگ در دیوان حاتم طائی جاز و استعارۀ مفهومی  م
 نوع مقاله: پژوهشی
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 دهچکی
ن با بررسی رابطۀ ذهن و زبان معتقد است  زبتا ،ایرشتههای نوین میانیکی از شاخه عنوانبه شناسی شناختیزبان

( در پرتو نظریات شناختی م 622-449با تأمل عمیق در اشعار دوره جاهلی ) رونیازا؛ اس  ینمودی از ذهن بشر

رۀ پتی  از شاعران عرب دوحاتم طائی از  برد.پی نهاآمحیط خود و نحوه زیس   برحسبذهنی  شعرا به  توانیم

یکتی از « جنت » . نظتر بته اینکتهاف ی دس  اشفکری نظامبه توانیمکه با بررسی دیوان اشعار وی  اس  اسالم

ر حتاتم طتائی در شتع« جن »وزۀ دورۀ جاهلی بوده، ارائۀ پژوهشی جدید در ح اجتماعی یهادهیپد نیتربرجسته

لته ایتن مقا اصتلی طور عام هدفگی اجتماعی دورۀ جاهلی بهطور خاص و زندبه وی جه  شناخ  نظام فکری

ستون استتررا  و طبتق نظریته لیکتاف و جان شتاعر، عبارات استتعاری و ماتازی، از دیتوان اس . به این منظور

در ذهتن  "جن "کردن مئی برای ماسّدهد، حاتم طاشان میمورد تحلیل قرارگرفته اس . نتایج تحقیق ن ((1980

حیتوان  زندگی دورۀ جاهلی، همچون آت  و مرتبط با و محسوس مراطب در قالب استعارۀ مفهومی از امور عینی

جنگاویتان در ماازهتای ف وصجنگاوری و و  های ظریف و جزئیات جن اس . همچنین ذکر جنبه بهره گرفته

 . آیدمار میشبهاین پدیده اجتماعی با دوران زندگی شاعر  میان تنگاتن پیوند  دالّ بر بهترین گواه ،مفهومی

 .طائیی، حاتم شعر جاهلشناسی شناختی، استعارۀ مفهومی، مااز مفهومی، معنا: هاواژهکلید
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 مقدمه .1

 بتان است . درواقت ز یستتیاس  که در پی دستیابی به چ ایرشتهیانشناسی یکی از علوم مزبان

نامنتد کته بتر پایتۀ ای را علمتی میشناسی، مطالعۀ علمیِ زبان انسان اس . مطالعهموضوع زبان

شناختی یتا اخالقتی، از میتان صول زیبایینام برخی اهای واقعی استوار باشد و بهدیدهمشاهدۀ پ

 باشتد نشتدهبررسی  ای خاص انتراب وهای واقعی موضوع آن علم، فقط دستهماموعۀ پدیده

وام بتدوی یتا تمامی نمودهای زبانی انسان، خواه مربوط به اقت»گفتۀ سوسور به (.1: 1378ینه، )مارت

استی شنملل متمدن و خواه متعلق به دوران باستان، کالستی  یتا دورۀ انحطتاط، موضتوع زبتان

های بیتان ، بلکه تمامی گونته«زبان شیوا و رسا»تنها زبان درس  و . این علم در هر دوره نهاس 

نتوین  هتایشناختی یکی از شتاخهشناسیزبان (.3: 1382)سوسور،  «ادد توجه قرار خواهد موردرا 

نظران علتوم صتاحب دانتد.فرایندهای ذهن بشتر متی دهندۀی شناسی اس  که زبان را نمازبان

 (.1: 2001)لی،  .شناختی بر این باورند که ساختار زبانی، انعکاس مستقیم شناخ  اس 

مثابته معنتای زبتانی را بهشناستی شتناختی است ، ای از زبتاناختی که شاخهمعناشناسی شن

ی ان بازنمتایگیرد؛ در ایناا ساختار مفهومی به معنای سازمگاه ساختار مفهومی در نظر میتالی

در  از موضتوعات مهتم بشتری مفهوم و تاربه نیب ۀرابط (.23: 1395)روشن و اردبیلی،ذهنی اس . 

 اتیتاز نظر یو ماتاز مفهتوم یاستعاره مفهوم یکار شناختس . دو سازوا یشناخت یشناسیمعن

 یمفهتوم ۀاستتعار هیتنظر از طرح  یپ . هستند یاسنششاخه از علم زبان نیو مطرح در ا  هیاول

. ودبتکتالم مطترح  یباسازیجه  ز یادب هیراآ  ی( استعاره 1980و جانسون ) کافیاز جانب ل

 زیتن یادکه در کتالم عتیطوربه کردند  دیبشر تأک یر زندگلبکاف و جانسون بر نق  استعاره ب

 وس بود. پت ملم هایهواسطه حوزهب یم انتزاعیهاو مراد از آن درک  مف ها وجود دارنداستعاره

 یا  حتوزهیتمطرح شتد کته  بتر  یمااز مفهومنظریه  ،یمفهوم ۀاستعار مربوط به اتیاز نظر

 .دارد دیتأک مقصدو  مبدأ نیب ینیگزیجا ۀو رابطبودن انطباق مبدأ و مقصد 

 

 . بیان مسأله1-1
جدیتد  ۀتوانتد ارزش علمتی ایتن شتاخقدیم در پرتو نظریات شناختی متی ادبی واکاوی متون

ترین اشتعار عربتی جاهلی قدیمی اشعار دورۀ ،سازد. در زبان عربی شناسی را بیشتر نمایانزبان
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ظاهر ستطحی، در بطتن ختود، به . این اشعارِنداز اهمی  باالیی برخوردار امروزه همهستند که 

نشان از تفکر مفهومی عمیق شعرا دارند. حاتم طائی خداوندگار فضل و برش  که از آن زمتان 

کتی از شتعرای ایتن دوره زبانزد همگتان است ، ی ینوازسراوتمندی و مهمان ۀواسطتاکنون به

است ، دیگتر  بته برشت  مربوطبه حاتم طائی  معطوفاینکه بیشتر توجهات  باتوجه بهاس ؛ 

شتوند، که در دورۀ جاهلی ارزش اخالقی محسوب متی حاتم طائیهای نی  فضایل و خصل 

 اس . توجه قرار نگرفته مورد

از  وفکتری ا ۀبررسی اشعار وی، بیانگر آن اس  که مفهوم جنت  و جنگتاوری در منظومت

ه برشندگی و بیتان در کنار فرر ب ائیط کهینحواس ؛ بهباالیی برخوردار بوده ی و اهمجایگاه 

ایتد بگویتد؛ البتته های جن  نیز سترن متینحوۀ آن پیوسته از رشادت و دلیری خود در میدان

توجه داش  که بته فراختور شترایط اجتمتاعی و اقتصتادی دورۀ جتاهلی، جنت  یت  مفهتوم 

حستوب اس ؛ تا حدی که جنگتاوری کرامت  و ارزش اخالقتی م و همیشگی بوده شدهی تثب

هتا را ترین اصلی کته در عصتر جتاهلن زنتدگن عربمهم»گفته شوقی ضیف: . بهاس  شدهمی

های ستن  از کهجاییتا  اس  بر خونریزى بودهیمبتن واس ، زندگی توأم با جن   متمایز کرده

طترف  گرفتن ازشدند، جز با انتقتاممیکشتند و کشته اً میآید. مردم جاهلی دائمشمار میبه اهآن

ن قتانون ا یعنتهتتترین قتانون آندر مقابل بزرگ روینشدند؛ ازامقابل از خونریزی منصرف نمی

بیعت  همچتون سرشت  و ط انهآ ا تسلیم بودند. آن قانون مقدس نزدهانتقام، کوچ  و بزرگ آن

کردنتد تتا بتواننتد از شراب و زن و عطر را بر خود حترام می کهیطورود؛ بهب شده ی دینن تثب

 (.62: 2003) «شمنانشان انتقام بگیرندد

شتناختی بتا روش شناسیزبتان ۀپژوه  حاضر در پتی آن است  کته در چتارچوب نظریت

جن  در اشعار حاتم طتائی برتردازد.  حوزۀ یسازهای مفهومتحلیلی به بررسی شیوه -توصیفی

شتناخ  و آگتاهی دهد تا شناختی این امکان را به پژوهشگر می یبا تأکید بر اینکه سازوکارها»

طور عتام و شتعر حتاتم طتائی جتاهلی بته ۀفراگیری از نظام فکری اشعار حوزۀ جنت  در دور

هتای موجتود در یت  فرهنت  بتا ستاخ  تترین ارزشطور خاص ارائه دهد؛ چراکه اساسیبه

از دیربتاز  (.51: 1396)لیکتاف و جانستون: «ترین مفاهیم آن فرهن  در ارتباط است استعاری اصلی

هتای زبتانی بته اس  که با بررسی معنتای مقولته شناسان از مطالعۀ فرهن  آن بودهنسانهدف ا

ریشتۀ ذاتتی محستوب  ۀمنزلتیابند. در ایتن دیتدگاه، فرهنت  بهمحتوای شناختی فرهن  دس 
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طور متناستب هتای مرتلتف بتهتتا در موقعیت  یرندشود که افراد ی  جامعه باید آن را فراگمی

 .(36-37: 1394ردبیلی، )ا رفتار و عمل کنند

 

 سؤاالت پژوهش . 1-2
 اس ؟شناختی بهره برده یحاتم طائی در اشعار خود برای مفهوم جن  از چه سازوکارها

 د؟جاهلی دار ۀجن  در شعر حاتم طائی چه ارتباطی با نظام اجتماعی دور یسازفهومم

 

 . فرضیات پژوهش3 -1

و استعاره و  رنددا دیتأکبودن ذهن بشر مفهومیبر  یطورکلبه نظریات شناختیبه اینکه  توجهبا 

 یئی بترااذعان داش  کته حتاتم طتا توانیمهای شناختی هستند، سازوکار نیترمهممااز جزء 

 اس . جن  از استعاره و مااز بهره برده یسازمفهوم

شتود. در زبتان بازنمتایی میدارد و تتأییر و ذهتن وی  شتهیاندبتر  هر فرد تاارب محیطی

اعی دورۀ محیط اجتمتبازتاب    در اشعار حاتم طائیجن یسازمفهومشود بینی میپی ین بنابرا

 . دباش جاهلی

 

 . پیشینة پژوهش1-4
ه گرفتتصتورت یهتاتوجه اس ؛ اول پژوه  متفاوت مورد ۀپیشینۀ پژوه  حاضر از دو حیط

 .ختیرد شناهای مرتبط با مااز و استعاره با رویکدربارۀ اشعار حاتم طائی و دوم پژوه 

کته در  هستتند نامتهیانصتورت پابه گرفتتهصورت هایپژوه در حیطۀ شعر حاتم طائی 

شترح »عنتوان  بتا( 1386ایی )جتتکتبار فیروز نامۀیانپا :ازجملهاند وزۀ ترجمه صورت گرفتهح

 بتا( 1391ستیاحی ) نامتۀیان. پا«دیوان حاتم طائی با توضیح لغات و بیان معنتی و نکتات ادبتی

حتاتم های معنایی در دیوان بررسی حوزه» نامۀیانو پا« ترجمه و شرح دیوان حاتم طائی»نوان ع

هتای رزشچهار حوزۀ معنایی برش ، ا پژوه  اخیر  .(1396ایرانشاهی )توسط  فتحی«  طائی

 یهمچنتین مقالته انتد.کرده یبنداساس واژگان و اصطالحات دستهاخالقی، جن  و مرگ را بر

است  کته  گرفته صورت (1395)توسط قادری و همکاران« جایگاه حاتم طائی در شعر سعدی»

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/595760
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/595760
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%B7%D8%A7%D8%A6%DB%8C%26basicscope%3D1&type=0&id=11160033
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%B7%D8%A7%D8%A6%DB%8C%26basicscope%3D1&type=0&id=11160033
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ضوعات متنوع مشترک در شعر حاتم طائی و ستعدی و بازتتاب شرصتی  حتاتم به بررسی مو

 طائی در بوستان و گلستان سعدی پرداخته اس .

تی جنت  از منظتر شتناخ یستازمفهوم ۀدهد تاکنون پژوهشی در حیطتها نشان میبررسی

ست  و ا نگرفته جاهلی صورت ۀشعرای دور   ازییچهتنها در شعر حاتم طائی بلکه در شعر نه

استعارۀ » ربشناختی اکثراً با تأکید  یها. پژوه اس نوآوری پژوه  حاضر نشانگر له أاین مس

ومی رحمت  استعارۀ مفهت»( در مقالۀ 1395) نیاحسینی و قائمی: مانند ؛اندشده نگاشته «مفهومی

ی بیتان دادن رحم  الههای بیان کالم الهی را در جه  ملموس نشانشیوه ،«الهی در قرآن کریم

  .اندکرده

ر متتن دهای شناختی زمان مطالعۀ مدل»در مقالۀ  (1398مرتضی قائمی و اختر ذوالفقاری )

 بیزار مناستاند که نظریتۀ استتعارۀ مفهتومی ابتبیان داشته« اساس نظریه استعارۀ مفهومیقرآن بر

ه کتدهتد . نتتایج تحقیتق نشتان متیجمله قرآن کریم اس  از برای بررسی و تحلیل متون دینی

قب و حرکتی و موقعی  ع-، استعارۀ جهتی، استعارۀ تصویریانگاریشناختی شیاستعارۀ هستی

بر ایتن دو زمان هستند. عالوه ر و زمان محورهای دو مدل شناختی شرص محوجلو زیرساخ 

انگاری و انگاری، شتیشناختی ظرفان در قرآن کریم از استعارۀ هستیسازی زممدل برای عینی

 اس . شده ارۀ تصویری حامی استفادهاستع

ایی مقالۀ آقتتوان به اس  که می های اندکی صورت گرفتهحوزۀ مااز مفهومی پژوه  در 

 کت :توجته بته اشتعار شتیرکو بتیبررسی مااز در زبان کردی با»عنوان  ( با1399و همکاران )

 اینت  دختتری»ر هتای کتتاب شتعداده استاسبراشاره داش  که نگارنتدگان « رویکرد شناختی

یگتر اند که ماتاز مفهتومی همچتون دک  به این نتیاه رسیدهایر شیرکو بی« سرزمین من اس 

و  «ی کتلجابتهجتز »هتای ماتاز .ای بارز است هی شناختی در زبان مردم کرد پدیدسازوکارها

 داری بیشترین بسامد تکرار هستند. «ی مظروفجابهظرف »

 

 مبانی نظری تحقیق .2
ای از شناسی شناختی، نظریۀ واحتدی نیست ، بلکته ماموعتهشناختی، همانند زبان معناشناسی

استاس اشتراکاتشتان زیتر یت  چتتر گتردآورد. ا را برهتتوان آنیات و رویکردهاس  که مینظر

پتردازد. مفتاهیم میان معنا و ارجاع آن در جهان واقعی می ۀشناسی شناختی به بررسی رابطمعنی
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بندی و نظریتۀ سترنمون، فضتاهای المعارف، مقولهه و مااز، معنای دائرۀو مباحثی مانند استعار

شناستی شتناختی گتردآورد توان در حتوزۀ معنیذهنی، آمیزه مفهومی و چند مفهوم دیگر را می
 (.38: 1393مهند، )راسخ

 (.211: 1412 اصتفهانی، راغب) هس  مکان از کردن عبور معنی به و مصدر جوز ریشه از مااز

 و اول یمعنتا بتین مناسبات بنابر که ایکلمه آن آمده اس  هر ۀ فنون بالغی در تعریفدر حوز

 .(249: 1422 الارجانی،)اس   مااز کند، دالل  اس ، کرده وض  آن برای واض  آنچه غیر بر دوم

: 1999 ی،ستکاک) است  کترده بیتان باشتد حقیقی معنای ارادۀ از مان  که را قرینه وجود سکاکی و

یله( ی  عنصتر مفهتومی )وست مااز فرایندی شناختی اس  که در آن» یشناخت نظر ازا ام ؛(170

انی دسترسی ذهنی به عنصر مفهومی دیگر )مقصد( را در همان حتوزه یتا نمونته شتناختیِ آرمت

 (.232: 1398)کوچ ، « کند)نشا( فراهم می

 یعنتی عبتارت بهتتربته تشبیهی اس  که یکی از طرفین آن نیامده باشد؛ ،استعاره در بالغ 

 صتورتبه دیگتر خار  شود و به قصتد مبالغته در تشتبیه، لفظتی خود اصلی مسمای از کلمه،

نظر  تعاره ازاس»گفتۀ لیکاف و جانسون به. (285: تتابی القزوینی،) شود داده عاری  در جای آن قرار

کته بته  نی چیزیآید؛ یعحساب میاکثر مردم، ابزاری برای تریل شاعرانه و شکوفایی بالغ  به

، بتر ایتنرود. افتزونمتی کاره زبان عادی که به شکل روزمره بهزبان غیرعادی تعلق دارد و نه ب

ای کته بته شمارند، یعنی مرتصههای زبان برمیعنوان یکی از ویژگیمعموالً استعاره را صرفاً به

 دارد. بته همتین دلیتل ای که به فکر یا رفتتار انستان ارتبتاطشود و نه ویژگیها مربوط میواژه

د. نتبگذران خوبی روزگارشتان راتوانند بتدون استتعاره بتهکنند که میبسیاری از افراد تصور می

 نیس  کته دریافتیم که استعاره در زندگی روزانۀ ما جاری اس  یعنی استعاره چیزی ینباوجودا

می درواقت  نظتام مفهتو یابتد؛فقط در زبان وجود داشته بلکه در اندیشه و رفتار ما نیز نمتود می

 «کنیم اساساً از ماهیتی استعاری برختوردار است اندیشیم و عمل میمتداولی که در قالب آن می

نیتادین ختود بسازی های مفهوماستعاره و مااز، هر دو، راه را برای رسیدن به فرایند (.21: 1396)

ی ور بترای نترابی اس  که گوهای اا آنچه جالب اس ، فرایندهر تحلیل آنگذارند؛ اما دباز می

یر عامتل کند. روند انتراب ممکن اس  تح  تأید، اتراذ میانتقال دهخواهد بیان چیزی که می

رد ارتبتاط فتنیات هر رود یانب با نشدنیانکاریفرد به طرز  ۀکنترل آگاهان ۀزیادی خار  از حوز

 (.251: 1399)نیمایر، دارد 
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، لزومتاً قلمروهای تاربته ونوابسته به فرهن  هستند، چ ادیها و ماازها تا حد زیاستعاره

ظتر نبته اهآن رینیرتترین و فراگدر مورد انتزاعی حالینهای مرتلف مشابه نیستند. باادر فرهن 

هت  داد، شامل مفاهیم فیزیکی همگتانی مثتل حاتم، وزن، جرسد که قلمروی مبدأ یا درونمی

هتان ختار  جافراد از  یهااساس تاربهو بر شده ندههای تصوری خواهشود که طرحوارو... می

 (.15: 1399ل از بارسلونا، ، به نق1395 ، تیلور،1993-1995 یکاف، ل1987)جانسون،شوند فراگرفته می

د در استتعارۀ مفهتومی، دو مفهتوم وجتو تفاوت استعاره مفهومی و مااز در این اس  کته

بته حتورۀ  دارند؛ زیرا یکی د که از هم فاصلهمقص ۀدارد: یکی در حوزۀ مبدأ و دیگری در حوز

ل مفهتوم به حوزۀ شناختی و مفهومی انتزاعی تعلق دارد. برای مثتا یگریشناختی و مفهومی و د

در  کهیحرکت  در مسیراست ( و... درصتورت ،فاصله دارد )زندگی« حرک »از مفهوم « زندگی»

ی هتم ماتاورت و نزدیکت یت  بتامفهومی یا در جهان واقع یمااز مفهومی، دو مفهوم در فضا

هتم  ا بتاهتها و جن  آنوف، کل و جزء پدیدهدارند. برای مثال ابزار و کارکرد آن، ظرف و مظر

 و یفرازبتان تاربیتاتاساس بر ازما یمااورت مفهوم (.104-105: 1397 ی،)افراشمااورت دارند 

 ایتن را بتا یفعلت رایج تنظریا یشتر. باس  فرهن  به وابسته روینازا و یردگیها شکل متداعی

 کرافت ) یاشبکه قلمروی ی ها در روابط مرتلف درون کنند که ماازمی آغاز انگاریی پ از

شتتوند متتی مطتترح( 1997 فیلمتتور) و قتتاب( 1987 لیکتتاف) آرمتتانی شتتناختی الگتتوی ،(1993

 .(250: 1399یمایر،)به نقل از نروند یها فراتر ممرز ینها از ااستعاره کهیدرحال

 

 زندگینامه و شعر حاتم طائی گریزی به .3
« ابتا عتدی»)دختترش( و  «ستفانۀابا»امتری کنیته او  بتن حشتر  بتن سعد بن هللعبدا بن حاتم

و  بتود داده دست  در کودکی پتدرش را از وی. بود معروف «اباسفانۀ»به و بیشتر  بود)پسرش( 

اه و روش وران جوانی در کنار او بتوده و رتا د؛ حاتم اس  شدهدار کفال  او عهدهپدربزرگ  

ست  امتا او تولد حاتم طتائی منبعتی در دست  نی تاریخاز . (9: تاطائی، بی )اس   او را ادامه داده

 .(76: 2001ضان، و)الراس   یافتهم( وفات  605هارت ) از سال قبل 15حدود 

اعر صتحب  شعر حاتم برگرفته از شرصی  اوس  و بدون هتیچ فریبتی از شرصتی  شت

یی مثتل هااین ویژگی در شتعر او از میتان ختوی و خصتل  .مانند خود او پاک اس  و کندمی

دامنتی در فقتر و شتری  قتراردادن دیگتران در نف ، بزرگواری، دالوری، برش  و پاکعزت
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 هایشعر حتاتم قصتیده. اس  شده داده زین  اهیروت خود که نف  برشنده و بزرگوار او با آن

زیادی از آسانی  مقدار و های مردم جاهلیاس  که در آن مقداری از ناهنااری تیقطعاو  کوتاه

 (.223: 1986اخوری، ف) شودمی و سهول  و نرمی متمدنین دیده

 

 استعاره و مجاز مفهومی حوزۀ جنگ. 4
 واز اساس دو ستازوکار شتناختی، ماتلیل اشعار حوزۀ جن  حاتم طائی بردر این بر  به تح

ازهتای مفهتومی کته پ  از ارائۀ سه استعارۀ مفهومی، بته ذکتر ما پردازیم.مفهومی می استعارۀ

قوعی عبارات استعاری و ماتازی وشود. گاه به دلیل همیمتنوع و تعدد بیشتری دارند پرداخته 

 تحلیل خواهد شد. هم بادر ی  شاهد، هر دو مورد 

 

 آتش است ،گرداب است/ جنگ، جنگ. 4-1
زنتدگی  هتای پرکتاربردیکی از ابزار ، برافروختن آت سر  زندگی در بادیه به شرایط وجهتبا

ختود در فصتل  کتردن گترمکتردن غتذا،  . اعراب آن دوره برای درس اس  بودهدوران طائی 

 هتای حتاتمبردند. حتی یکی از انگیزهیمهای ترسناک از آت  بهره سرما، رف  تاریکی در بیابان

اش برونتد. مهمان به خانه عنوانبهتا  اس  بودهرهگذران  توجهلبجطائی در برافروختن آت ، 

. آتت  انتدبودهاطالع ن، از ایرات مررب و مرگبار آن نیز بیاس  داشتهدر کنار مزایایی که آت  

وزۀ و خونریزی بوده اس . جن  و آت  دو حترایج فرهنگی آن زمان یعنی جن   همراه پدیدۀ

هتر  امتا تر است ؛نوعی عینیتر و بهتر و دومی، بنیادینی انتزاعیمفهومی متفاوت هستند که اول

بینیم کته یمتدر شتعر حتاتم طتائی  رویتنازادو در زندگی مردم جتاهلی متالزم هتم هستتند. 

 اند:شدهیمترسدر ذهن وی مثابه آت  بههای سر  جن 

     ادَ َس ف هرررررررر  َ ررررررررَمرررررررررْ     َرررررررر ْ  َغْمررررررررَ    ( َو 1)
 

      َمشررررررررَ       رررررررررص ررررررررر وَ  ا ْ  کررررررررر    یَ    
 ِب  صررررررررر م  ََنْک هررررررررر  َو  ی( َصرررررررررَاْ  َ ررررررررر  فرررررررر2) 

 
ْسرررررررررررررر     ی  َسررررررررررررررر  ب رررررررررررررر  َ یرَ  یَحتررررررررررررررر  ف ت ، ِب 

 (31: 1986)طائی،  
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شمشتیر ستتبر های ینهستی آن هتاپلو امان باشد یکه ب یشدّت و فشار مرگ اریچه بس»ترجمه: 

 تتا زبانته آتت  آنیب  آن صتبر کتردیم برابتر رنتج و مصت در با شمشتیرهایمان ،مشرفی اس 

 «.شودخاموش

 حتوزۀ در امتا. انتدبرتواهیدل هتایمعنا دارای هااصطالح استعاره، ی کالس هاییدگاهر دد

 کنتیم؛ تلقتی انگیرتته بلکته برواهیدل نه را هاآن که دارد وجود امکان این یشناخت شناسیزبان

 چنتد یا ی  اما شوند،می تولید زایا قوانینی سبراسا و خودکار صورتبه هااصطالح اینکه یعنی

بتا (، شتاعر 1در بیت  ) (.151: 1390لیکتاف،. )دارنتد انطبتاق مفهتومی نظام در موجود الگوی

چگونته؟ در ایتن بیت ، «. است  )مرگ( جن  گرداب»معتقد اس  که  «غمرۀ الموت»اصطالح 

مترگ و »کند، رابطۀ ماازی یمرابطۀ ماازی که هماهن  با محتوای کلی شعر، جن  را تداعی 

 اس . « 1ی عل جابهمعلول »ای ماازی از نوع اس . مرگِ ناشی از جن  رابطه« جن 

، نت (مترگ )ج(، برای گذر از گرداب 1از سوی دیگر، به اعتقاد شاعر در مصرع دوم مثال )

ره غیت باید از پل سینۀ ستبر شمشیرهای مشرفی گذش . پل محل گذر از روی دره و رودخانه و

انگاری انو نیتز بتا انست« پتل خترو  از جنت  مثابتهبهشمشتیرها »ستازی اس . شاعر با مفهوم

فضتای « المشترفیصدور»در عبتارت « ی بدن انستانجابهسینه »و مااز « انسان مثابهبهشمشیر »

 (کند. در عالم واق ، شمشیر عضوی به نام ستینه )صتدورذهنی جدیدی از جنگاوری ترسیم می

ینه براین در این بی  جن  گترداب است  و بترای عبتور از ایتن گترداب بایتد از ستبنا؛ ندارد

 شمشیرها پل زد و گذش .

در  آنچته. داند(، حاتم با افترار به جنگاوری قبیلۀ خود، جن  را آت  می2بی  شمارۀ ) در

کند تلفیتق استتعارۀ مفهتومی و ماتاز ابیات فوق انگیرتگی بیشتری در ذهن مراطب ایااد می

نق  اصلی ماتاز، ارجتاع دادن است  یعنتی  » لیکاف و جانسون اذعان دارند که هومی اس .مف

: 1396لیکتاف و جانستون، ) « کار ببتریمچیز دیگر به جایدهد که چیزی را بهاین امکان را به ما می

در ذهتن « ستعیر»و مفهتوم آتت  بتا کلمته  «اسیافنا»معنی جن  با کلمۀ  ،های فوق. در مثال(75

از « ی جنت جابتهشمشتیر »کنتد. یمبه مفهوم جن  هدای   ذهن را« اسیافنا»شود. یمته انگیر

                                                                                                                   

 
1  EFFECT FOR CAUSE 
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در  کاررفتتهبهابتزار »آن بتا عنتوان  ازاس  که کوچ   1«ی فعالی جابهابزار »نوع مااز مفهومی 

 نتام (242: 1398کتوچ ، ) «3ی کتن جابه کن  درء دخیل یش»و « 2ی آن فعالی جابهی  فعالی  

و بیتان آن  است به معنی زبانۀ آت ، جزئتی از آتت  « سعیر»س . به همین صورت واژه ا برده

 دهتد،را شتکل می« ی آتت جابتهزبانۀ آت  »شود و مااز یم، باعث تداعی کل یعنی آت  جز

تتداعی  هتم با «ی کلجابه جز»و « ی فعالی جابهابزار »حال این دو مفهومِ حاصل از ماازهای 

یگر در اصتطالح دعبارت؛ بتهشتودیمی ستازمفهومآتت   صتورتبهن  که جشوند. طورییم

 .اس  آمده« ی کلجابه جز»ۀ عالق بای، مااز مفهومی شناختیرغ

اس . در ایناتا، از شتواهد متنتی  کاررفتهبهدر غیر معنای اصلی آن « نور»واژه زیر،  در مثال

ماتاز  و درواقت « نورِ آت ِ جنت »، «نور»ن استنباط کرد که منظور از توایژه واژۀ حرب، میوبه

معلتول »اس . در این ترکیب اضافی بین نور و آت ، رابطه ماتاز مفهتومی « ی آت جابهنور »

های معترف یژگیوی معنایی در نظر بگیریم، از امقولهاس . اگر آت  را کاررفتهبه« ی عل جابه

 اس :« 4کاررفتهبهدِ مقوله ی خوجابهویژگی معرف ی  مقوله »نور اس . در این مااز  آن

  رنرررررررررررأ    ،ررررررررررررر   مَ  ْ مَ أَشرررررررررررررره ْ    َوَ،  ا رررررررررررررر  ، ( 3)
 

    رررررررر     بَنرررررررر  اََررررررررر ا  َ ْصررررررررر   ،    ا اشرررررررررَت    
 (32: 1986)طائی،  

 آن شتدت نوراگر ؛ هستیم جن  فرزندانای امیمه من همراه عوان دیدم که قطعاً ما »ترجمه: 

 «.شویموارد آن آت  میبگیرد، 

منظتور وی از  قطعتاً دانتد.یمما نکته دیگر اینکه، شاعر خود و همراهان  را پسران جنت  ا

د دارد، نیست ، بلکته در زبان حقیقی کتاربر کهچنانآنپسران حرب، معنی واقعی پسر و پدری، 

ما با جن  بیگانته و  .مثل رابطه پسر و پدر اس  یعنی رابطۀ ما با جن ؛ منظور جنگاوری اس 

شاعر از حوزه مفهومی روابط خویشاوندی سود جسته تا بتوانتد آشتنایی  بنابراین .ستیمناآشنا نی

ای اس  که در استعاره« ۀ خویشاوندیمثاببهآشنایی با چیزی »تر نماید. خود با جن  را ملموس
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ۀ خویشتاوند مثاببهآشنایی با جن  »استعاره  ترخاص طوربهشود و یم« بنوالحرب»بطن عبارت 

 کند.یمرا ایااد « نبودجن 

 

 جنگ حیوان درنده است. 4-2
 نظر به زندگی (.207: 1390لیکاف،) «ها هستنداستعارهمبانی تاربی برانگیزندۀ »گفتۀ لیکاف به

 هامری طبیعی بود زمان شاعروجود حیوانات وحشی فراوان در محیط سر  صحرانشینی، 

ره ردمان دومی آشنا برای شاعر و اوزهحکه  اس . این امر باعث شده از حوزۀ مفهومی حیوان

 صورتبهشود. در شعر حاتم طائی جن   اوس ، استفاده شود تا مفهومی مثل جن  ساخته

یوان وحشی برای حم شود از حوزۀ مفهویماس . آنچه باعث  حیوان وحشی ماسم شده

باشد.  ندگی و مرِگ حاصل آنهای هاوم، دری جن  استفاده شود شاید مشرصهسازمفهوم

 ه حیواناتابتدا از حمل یافته خود،سازمان یرغرسد مفهوم جن  در شکل بدوی و می نظربه

 اس : گرفته شکل نسان و دفاع بشر برای ناات خودوحشی به ا

 َ  ْ َو َررررررررررر َومرررررررررر ي أ م ررررررررر ک مف ررررررررررر ا  ( َویَرْهررررررررررر   4)
 

 َکرررر ت  ا ََمرررر  ک م واک  رررر ا َمرررر    یحرررر م  ا َ، رررر 
رر  ،شرریَ  (  ْ  غرر َا َمرر 5)    ت نغرر َا َ،ررنه م م 

 
ررر ْ َو أبررررَ    اََرررر     َ ررر   ، ،َ را   بررررر   ک   ص 

 
 
 
 
 
 

 (39-40: 1986طائی، )            

دفتاع  تانشکوهماد و  از باد. شما فدای به همگی و فرزندان  مادرم !(بر شماآفرین )»ترجمه: 

 یما )بترا رهیشاز ع یآن هنگام کسان، را کفای  کنید اس  کرده اعتماد شما بر کهک  آن و کنید

 .«محکم وکج آشکار کرد یشیجن  با آنها( حضور نداشتند وجن  ن

یتری و شتدت گاو ؛ «وَ أبتدَتِ الحَتربُ نابتتاً کالِحتتاً، عَصِتال»(، مراد از 5در بی  شمارۀ )

بتاال  آمادگی و توانتایی قصدبههای خود را ای که دندانجن  اس  که جن  چون حیوان درنده

که در بالغ  عربی، استعارۀ مکنیه اس . جن  به حیوان درنده  اس  کردهنمایان سازد، ماسم 

از دیتدگاه شتناختی  اس ؛ شده ذکرحذف ولی از لوازم آن یعنی ناب  بهمشبه، اس  شدهتشبیه 

، شتاعر هستتیم. در ایتن نمونته« درنده است  جن  حیوان»مفهومی  در این مثال شاهد استعارۀ

شتویم، بلکته گفتته است  ی جن  مواجهجاندارپندارا بکه تنها  شد یاننماکه جن   ته اس نگف

کرد. نمایانتدن دنتدان برشتی از رفتتار تهتاجمی جن  دندان نی  کج و محکم خود را نمایتان
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 اس  و نتوعی شده استفادهیعنی حمله  اهآنی کل رفتار جابهحیوانات وحشی اس  که در ایناا 

این مورد را ماتاز  کوچ  اس . ی حملهجابهنمایاندن دندان  -«جای کلهب جز» مااز مفهومی

زیتر نیتز همتین  . در بیت امتدنیم (،240: 1398کتوچ ، ) «1ی کل رویتدادجابهبرشی از رویداد »

ی مفهومی اس  و همین مااز با عبارتی تقریباً متفتاوت ااستعاره درواق انگاری جن  که یوانح

 شود:یمانگیرته 

ِ  َوا ( 6) ََ بَرررررلِ  ااررررر   َ     ْ ، َصررررربَررررر    َويل، َمرررررر
 

رررررررل       رل     ْصرررررررا  ا اََرررررررْ ا  أبرررررررَ ْ  َ،ررررررررر   َ ا  
 (40: 1986طائی، ) 

 ، بتا برشت )جن  شدت گیترد( کج خود را آشکار کند یهاکه جن ، دندانیهنگام»ترجمه: 

 «خواهم داش  یاحمله یریدل مال و

 وو ادغام دو ویژگی خاص ختود یعنتی برشت   قعی  فرر، حاتم طائی در مودر مثال باال

ذِها إذا الحَتربُ أبتدَت عَتتتن نَواجِت» :است  کتردهجنگاوری، جن  را حیوانی درنتده ماستم 

ارۀ بتر استتعن  اس  که همچون نمونۀ قبتل عتالوهاز آن شروع و شدت ج که منظور« العُصتلِ

دان( یم که عضوی از حیوان را )دنشاهد مااز مفهومی هست« جن  حیوان درنده اس »مفهومی 

 جتز» زماتا یعنتی ؛انتدی خود حیتوان ذکتر کتردهجابهکه کاربرد بیشتری در زمان جن  دارد، 

 «.ی کلجابه

ستتیم هدر بیتی دیگر از شعر حاتم طائی شاهد تلفیق دو استعارۀ مفهومی و ماتاز مفهتومی 

 «:جن  انسان اس »و « جن  حیوان درنده اس »به این صورت که 

ْْ ب ر   اََر ْ ( أخ  اََر ْ 7)  ض ره ،َ ا  ا     َ،ض ر
 

 ا َ ا  ََش رررررررررَو    ََش رررررررررَ ْ  َ،رررررررررر  سررررررررر   ه  اََررررررررر ْ  
 (22: همان) 

ت ددهد و چتون جنت  شتدهد، او نیز آزارش می زارجن ، مرد میدان رزم را آچون »: ترجمه

 «زند.می ستین هم  باالهم برای مقابله، آ او گیرد،

                                                                                                                   

 
1 PART OF AN EVENT FOR THE WHOLE EVENT 
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 رود. همچنتینکتار متی( بته3در مثال )« الحرب بنو»همان استدالل « الحرب اخو»در تحلیل 

رنتده د جنت  حیتوان»استتعاره مفهتومی  اولمصتراع  جن ، در اش دریآمادگحاتم برای بیان 

م از آن ماتاز مفهتومی هت ؛ کتهبتردکار متی)گاز گرفتن( به« عض »را با استفاده از فعل « اس 

« ی کتل کتن جابتهروش اناتام یت  کتن  »هتای قبتل همچون نمونه شود؛ چوناستنباط می

 «راشتمّ الحَتربُ ستاقِها عَتتن تشَمَّر إن وَ» اس . در مصراع دوم ذکر کرده (243: 1398کوچ ، )

ماستم  نتدای چون عمل انسان که آن را نمایان ستازد و اعتالم آمتادگی کجن  پا و اراده برای

 جتز»استتفاده شتده است ؛ یعنتی  «ستاق»جای انسان عضوی از او یعنتی به ؛ بنابرایناس کرده

 «.ی کلجابه

 

 ی َ  ررررررْ  تَرررررررو ( و  ررررررري َک شررررررر    ا     رررررر   8)
 

 غررررررررررَاا، أْ ررررررررررر   سررررررررررر   َم ا  َ   ل  ا  أخررررررررررر  اََررررررررررر ْ     
 (22: 1986طائی، ) 

یتده و پررن ز جت را . هرگز مرد میدان رزمهستمافساری هاپارهمن همچون تکه»ترجمه: 

 «دید ینرواهد و غبارآلو الغر

عاقبت   هرحالبتهگویتد. یمدر این بی  حتاتم طتائی از ضتعف و پیتری ختود سترن 

 همچتون ابیتات شتمارۀ بی  باالی  مرگ اس . در نهادرجنگاوی دلیر هم ضعف و الغری و 

 ن  چون انسانی ماسم شدهجاول  اند؛ در وهلۀشده یبترک هم با زمانهم( دو استعاره 3و  7)

  بتر جنت لطتستکه قابلی  آن را دارد که فرزند و یا برادری داشته باشد و دوم اینکه آشنایی و 

 ی با جن  اس .خونهمۀ مثاببه

 

 سازی جنگدر مفهوم اهآنو نقش  کل به مجازهای جز. 4-3
 

سازی استعاری و ماازی جن ، آنچه در شعر حاتم طائی بستیار بته مفهوم زمانهموقوع  جزبه

هتای های ماتازی است  تتا شتاعر بتوانتد بتر مقولتهیسازمفهومخورد، وقوع صِرف یمچشم 

 :کند جنگاوری و شااع  تأکید جمله ازمرتلف جن  
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ی جنگتاوری ابتراز جابتهرا  غبتارآلودبودنیدگی و الغر و پر(، حاتم رن 8در بی  شمارۀ )

 ایتن چهره( بتهعبوس )اسب« الوَجْه ساهِمُفرس»اس : العرب آمدهکه در لسانطورهمانکند؛ یم

 هتم مرد اس  و شده گرفته و خسته چهره ،آن از بعد کهاس   شده حمل دویدن سرتی بر معنا

 رفتهگ و خسته رخسارش و رن  و شود گرفتار جن  سرتی در اگر اس  گونهینا توصیف در

یت  متذکور بتا بهم هست  در  بودنعبوس(. ساهم به معنی 309: 12 ، 1956منظور، ابنشود )

ن دو کلمه به معنی الغری و تکیدگی اس  به نحوی رابطه ترادف میان ای« أشالء» ۀواژبه  توجه

 برقرار اس .

و ایتن دو ویژگتی  ماتازی هستتند ،عبتارات« اغبتر»و « ستاهم الوجته»در نگرش شناختی 

 انتدرفته کاربتهی جنگاوری جابه که دو مقوله برآمده و نتیاه جن  هستند (غبارآلود)الغری و 

ی کنشتی کته آن جابهنتیاه »، یا «1ی کن جابهنتیاه »که در ادبیات تحقیق از آن با عنوان مااز 

 شده اس .  یاد (242: 1398کوچ  )« 2نتیاه را به دنبال دارد

 

 هرررررررر َ  َه  ا ررررررررررن  س  أکبَررررررررر ب   ( فَإم رررررررر  ت صرررررررررر9)
 

رررررررررررررررررررر کمَو  م رررررررررررررررررررر    ْشررررررررررررررررررررررَ َ  غررررررررررررررررررررررر      أ بش       ِب 
 (46: 1986)طائی،  

 یموولیدهژرا به  یا آنکه شماهدف خود برسد ین تربزرگنف  )خود شاعر( به  این یا»ترجمه: 

 «.دهم بشارت ،گیرندهغنیم 

-است  وقتتی متی ن بعد از بیان جایگاه خود در میان قتوم آوردهشاعر بی  فوق را در دیوا

جنت  را  ، حال  بعتد ازرانودهد اما برای جنگارا به جنگاوی پیروز بشارت می اهآنگوید که 

هتوم برنتده(. واژۀ غتانم، مف)غنیمت « غتانم»)ژولیتده متو( و « عثأشت»یعنتی . است  ذکر کرده

نگتاوری است . جاه ارتبتاط ماتازی میتان غتانم و کند که نتیجنگاوری را در ذهن تداعی می

. ایتن بترده است  کاربتههتا را یم غنی مفهوم جنگاوری که کن  جنگیدن است ، برنتده جابه

 اس .« ی کن جابهنتیاه »مااز  نوع، «ی جنگاوریجابهبرنده غنایم » مااز، یعنی

                                                                                                                   

 
1 RESULT FOR ACTION 

2 RESULT FOR THE ACTION THAT BRINGS ABOUT THAT ACTION 
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یت  »رود ماتاز کار میی جنگاوری و شااع  بهسازمفهوممااز مفهومی دیگری که برای 
نتان آشتیوۀ جنگتاوری  داس . حاتم در مفاخرت به قبیلۀ خو« کل جنگیدن یجابهکن  جنگی 
 کند:را بیان می

مْ رررت  ن  ،  أ ی َررررررر َ  یَ ( ا ض ررر   بَ 10)  ه 
 

 ي   ََتْرررر   ه م رْ َوَخررر ،یَ ا ط رر ، ن 
 (26: همان) 

-ستباتتاختن  حتالدر یزننتدگان زهیزنند و نیم ریدس  شمشهکه افسار ب یگاورانجن»ترجمه: 

 .«زنندیم زهیشان، به دشمن نیها
اژۀ وبتا دو  حتاتم طتائی شتدهبیت  نوشتته در با نیزه اس ؛ زدنضربهبه معنای  «طَعن»فعل 

ستازد کته زننده( قوم خود را به جنگتاوری متصتف متی)نیزه «طاعن»زننده( و )ضربه« ضارب»
 ااز پرتگی و کارآزمودگی در جن  هستند. حقیق  این واژگان دال بر مدر

 جملته ازگترفتن،  و عنتان استب در دست  زدن یرشمش جنگیدن ی  رویداد پیچیده اس .
  یتاجتزای »شاعر از ماتاز  عبارتیبه. اندرفته کاربهی آن جابههای جنگیدن هستند که فعالی 
 .اس  استفاده کرده« کندیمی کنشی که آن کل را ایااد جابهکل 

 عنتای بتامبته  )مطاعنتۀ((مفاعلته  باب دوم فعال )مصدر وزن بر «الطِّعان»واژۀ  در بی  زیر،
است   ی مفهوم کلی جنت  آوردهجابه اس  و حاتم عملی در جن  را جنگیدن نیزه با یکدیگر

است .  رفتته کاربته« کنتدیمی کنشی که آن کل را ایااد جابهاجزای ی  کل »و مااز مفهومی 
ر هر دو مثتال کند. دیم، جنگیدن و جنگاوری را در ذهن تداعی «زدننیزه»جزء مفهومی  درواق 
 اس : شده استفادهاز همین مااز مفهومی  زیر

ررررررررره  ْ شَ    ط  رررررررر     یَت ررررررررر دَ  رل  ْ ررررررر( َوخَ 11)   ُت 
 

رررررررررررْ  فأ َرررررررررررْ   َرررررررررررم وَ         یرلَ  ررررررررررر َ  َ،ررررررررررر هررررررررررر  ک 
 (31: همان)  

متن  وگرفتنتد یاز هتم ستبق  مت گریکتدیزدن به  زهین یکه برا ینسوارکارا اریچه بس» ترجمه:
 «کردیمکننده آنها بد یاریآنها نبودم  انیاگر در م و گر آنها بودمنظاره

 از استبماتا اس  که جنگاورنتد و ه)گروه اسبان(، مااز از سواران آن« خیل»در این بی  واژۀ 
 گوید:ی سوار اس . یا در بیتی دیگر میجابه

       سررر ابرررررلَ  َ  َف،   ري ا ضرررَو    رررري  َرررر ْ     (12)
 

ررررررررررررررررن  َوأطَ ررررررررررررررر     رررررررررررررررْ م   َواأ        ، رررررررررررررررف     تَر ْ س 
 (37: 1986)طائی،  

نیتزه  زاز دیربتا آورم وجتای متیرا پی  از درخواس  مهمان به وازینرسم مهمان من»ترجمه: 
 «.ه اس دیچک خون هایمنیزه از و امافکنده
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ی و جنگاوری را بیان داشته اس . نوازمهمانحاتم دو خصل  بارز خود یعنی  در این بی ،

 یدهکشتاش را به تصویر زنی از زمان قدیم و چکیدن خون از نیزهوی از جنگاوربودن خود، نیزه

 . مااز دیگری که در شتعر اس« کل جنگیدن یجابهی  کن  جنگی »که مااز مفهومی  اس 

اس . این ماتاز از « ی کن  جنگاوریجابهابزار جنگاوری » یمفهوم رود، ماازیمکار حاتم به

است . استب و شمشتیر از ابتزار مهتم « 1گیتردیمی کنشی که آن ابزار را به کار جابهابزار »نوع 

بته توصتیف استب و شمشتیر ختوب  شاعر برای توصیف عالی جنگیدن خود جن  هستند که

 پردازد:یم

ررررررر( 13)  م   ررررررررر       َوصا   نرررررررر فَرَ سررررررررر   م  ررررررررَل  ر ْ یَ 
 

ررررررررر    َررررررررررم     َبرررررررررر   رر ب   رْ ضَ یَرررررررررح  رررررررررر م     ا مرررررررررر    
 (20: همان) 

 تنهتا دنیبر کننده که بابرّنده و قط  ریهمچون لگام وشمش ابدییرا م یاسب واریم(»)ترجمه: 

 «نباشد یراض

 ریدر این بی  الغری اسب و شمشیر برنده دو نشانۀ برجستته بترای بیتان مفهتوم جنگتاو

شتاعر « تاربته جنگتی طتوالنی»عالوه این دو نشانۀ زبانی ذهن خواننده را به ستم  هبهستند. 

بترد بلکته استتروان را ینمگوید ایتن شمشتیر برنتده فقتط گوشت  را یمدهد. اینکه یمسوق 

 آن دارد. « برندگی»تراشد دالل  بر یم

شتناختی یاز استتعاره هست «ی جنگتاوریجابتهشمشیر »بر مااز مفهومی در ایناا عالوه    

متان فتراهم شناختی ایتن امکتان را برایهای هستیاستعاره اس . شده استفادهی نیز جاندارپندار

-ف، کن ها، اهداههای جهان را در ارتباط با انسان دریابیم؛ یعنی برمبنای انگیزکنند تا پدیدهمی

بتته معنتتی  «لتتم یتتر »فعتتل کتتاربرد  (.71: 1396هابمتتان )لبکتتاف و جانستتون، هتتا و ویژگتتی

ی استعاری است . تلفیتق سازمفهوم از نوعشمشیر که فاقد این ویژگی اس ،  نبودن برایراضی

 مااز و استعاره در این بی  نشان از خالقی  شاعر اس .

هتای جنت ، مراطتب را ترغیتب در ابیات زیر حاتم برای ایبات جنگاوری خود در میتدان

است  استتفاده  توجه مورددر ابیات زیر  آنچهدربارۀ او بررسند. جنگی  سوارکارانکند که از می

                                                                                                                   

 
1 INSTRUMENT FOR THE ACTION INVOLVING THAT INSTRUMENT 
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های زیاد و استتفاده خاطر جن شرص جنگاو اس . در دورۀ جاهلی بهبرای « فَارِس»از واژۀ 

هتای جنگتاوری ، جنگاویی که مهارتسوارمرد اسبهای نبرد این واژه برای از اسب در میدان

 اس  رفته کاربه شده و آزمودهرکاکه ینحوبه فراگرفتهی خوببهرا 

 ر      فررررررر َأي  واسررررررَ يل   ين، ( فَررررررر  َتْ رررررررر  14)
 

رررررررررررر فَ    ا بَررررررررررررر َدَ  ا  ررررررررررررْ    ا َکنررررررررررررر     
 
 ا ّت َ راا

      رررررررر ف ي  واسرررررر يل أ ين، ( فَررررررر  َتْ رررررررر  15) 
 

ْْ فرررررررر رل   ررررررر  ا الَ   ررررررر َ   تَ  َنرررررررر    َررررررررر ی   َرررررررر  اَک  
 (22: 1986)طائی،  

ستتتار سرر ا یسوبه رانیکه گروه دل ی،بررس هنگام یمررس واز هر سوارکارازمن » ترجمه:

 انیتر مدکه استبان یبررس هنگام سوارکار دیگریاز هر  از من مررس و. بشتابند دهیشده و پوش

 .«شکسته جوالن کنند یهازهین

برشتی مواجهیم. ستوارکاری « 1ی حادیهجابهحادیه  گرتاربه»با مااز  هم شدهدر مثال گفته

از ماتاز  ختاص طوربته بنتابراین؛ است  رفتته کاربهی کل آن جابهاز تاربه جنگیدن اس  که 

 اس . شده استفاده« ی جنگاوجابهسوارکار » یمفهوم

 

 گیرییجهنت. 5
رۀ شتناختی، استتعا ستازوکاردهد کته حتاتم طتائی در شتعر ختود از دو نتایج تحقیق نشان می

نقشتی  های فرهنگی که وابسته بته محیطنتد،تاربه .اس  کردهمفهومی و مااز مفهومی استفاده 

دی و ه در زبتان عتاهای مفهومی دارند. این ارتبتاط چتگیری ماازها و استعارهاساسی در شکل

هتن ذشکلی واحد بین محیط تاربتی و چه در زبان شعر خواه شعر جاهلی خواه شعر مدرن، به

تر است  ارتبتاط گتاه استتعاره و ماازهتای بتدی هدر زبان شعر کته جلو کنند.ارتباط برقرار می

ن فرهنت ، د. شعر جاهلی طائی، موردی از بازنمایی این ارتبتاط میتاشوبازنمایی میپیچیده ای 

 ویژه زبان ادبی اس .   هذهن و زبان، ب

ی ترریتب و هامؤلفته، حیوان وگرداب آت ، سه حوزۀ مفهومیشود، یم، مشاهده 1در تصویر 

 شود:یمبر حوزۀ جن  نگاش   دارند کهرا در بر نابودیویرانگری و 

                                                                                                                   

 
1  EXPERIENCER OF AN EVENT FOR THAT EVENT 
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 ت .آانسان، حیوان درنده و  مثابهبههای جن  استعاره. 1 یرتصو

 

 

 
 

بنتابراین  .رودیمتکتار ی ی  عنصر مفهومیِ دیگر بهجابهاما در مااز ی  عنصر مفهومی 

مشتابه وجتود داشتته ماازی زایاس  که در آن دو مفهوم )عنصر مفهتومی( درون یت  حتوزه 

ختی ای مفهوم جنت  از ایتن ستازوکار شتندهسازمانباشند. طائی در شعر خود برای ساخ  و 

 :ه شده اس دپایین طرح کلی این روابط ماازی نشان دا کند. در تصویراستفاده می
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 جن  و رابطۀ ماازی عناصر مفهومی درون آن .2تصویر 

 
ی مرتلتف هاکن که در آن ابزار جن ،  رفته کاربه  ، ماازهایی برای مفهوم جنحاتمدر شعر 

ط نزدی  است  این ارتبا یند. گاهاهکار رفتی خود جن  بهجابهجنگیدن، یا آیار و نتایج جن  

ر دومتی، دور مثل غبارآلودی. در هر دو مورد و بیشت و بعضی مواق  مثل ارتباط شمشیر و جن 

 شده است ، تالش 2رسد. در تصویر لی جن  میخواننده به کم  واژگان مااور به مفهوم اص

شتود کته این ارتباط تبیین شود. گاه ترکیبی از این دو سازوکار در ی  عبارت شعری ظاهر متی

رۀ جنت  ترکیتب استتعا ی ساخ  استعاره اس . در موارد ذکر شتدهالبته مااز بنیادین و زیربنا

ۀ آتت  بانتز -« ی جنت جابتهتت  اجزاء آ»ی آت ، مااز جابهآت  اس  با مااز اجزاء آت  

 د:شومشاهده می 3ی جن  در تصویر جابهکرد. مااز اجزاء آت  را ایااد می ی جن جابه
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 ی آت جابهمااز اجزاء آت   .3تصویر 

 
 

نیتز « الحرباختو»و « الحرببنتو»اتی مثل توان در عبارها را میسازیپیچیدگی مفاهیم و مفهوم

مفهتومی  شتوند؛ و استتعارۀ. این دو عباراتی استعاری محستوب متیی دیگر مشاهده کردنوعبه

 «.بودن اس  ۀ خویشاوند جن مثاببهآشنایی با جن  »از  عبارت اهآنزیرساختی 

ه دالّ کار رفتند کتو اصطالحاتی در حیطۀ جن  به واژگانکه مشاهده شد  آخر در تحلیل

از  ء آن وستعاری جن  از آت  و اجتزای اسازمفهومدر  ر مااز مفهومی جن  بودند. همچنینب

 ی آنها استفاده شد. هاکن حیوانات درنده و 
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 عرفانّية قاربة؛ مبللحرب يف ديوان باب البا ي ةيمو ستعارة املفهالااجملاز و 
   صيلة نوع املقالة:

1احلسيينسيدحممود مريزايي 2شرييا بورابراهيم ،،  3 ايرانشاهي، طيبة فتحي  
 

  .ا   آابد،  ی  خ،  ست  م      جب  ک    اآلداا و ا      اإل      ،  و آداِب ، أست   مش        م ا  غ  ا   ب  .1
 .ا  ا ،  ی  طه ،   جب م   پ      ،ک    اآلداا و ا  غ   اأ نب  ،     م ا        أست    مش  ک    .2

 . ابد،  ی اآخ    ت    م     سو ا      اإل      ،  ک    اآلداا  ،ا  غ  ا   ب   و آداِب    دکت  اه.3
  صامللخّ 
 کمظهر   غر ا   ،ر  م را  ا   غر وا ا رل    بری ا    ر  یر    ا تخصصر  ، بری اجل ی   ا   وع ک ح   اا    ا  غ  ، م
 مر  ح ر ُتم وأسر  ا  ب ئرتهم ف ر   و  اجلر    ی ا ش ر  ا  ،       ی ا ت    ف اامک  م   لا ا بش ي؛ ا ل    مظ    م 

 ا ررلي  ياجلرر   ا  صرر      رر اا ا شرر  ا  أحرر   رر  ا طرر یي حرر م. اجل     رر  ا   ب رر  اأشرر      ا  م رر  ا ت م ررل خرر ِ
 «اَر ا» أ      ری اب ن ظر . ا ش ر  ي دی ا ر  خر ِ مر  ،صر ه   ا   یر   ا  ضر ا حرِ  ا  ک ی ر  منظ مت  ت ه م میک 
 ي  حبر  ، مر ت ر می  ر   ر ِاا  رلا مر  ا ر ی س ا ر ف فرإ    اجلر   ي؛ ا  صر      ال تم ، ا ظ ا   أب ز م  ک  ْ
   ال تم ، رر  َ رر  وا خرر     بشررکل   ا  کرر ي  ظ مرر    رری   ت  رر ف ا طرر یي حرر م شرر     «اَرر ا» َمرر ِ     یرر 
   ضرر ، رری    هرر وحت  شرر ، ا دیرر ا  مرر  واجمل زیرر  السررت   ی  ا  برر  ا  اسررتخ ا  م    ررل   ،رر   ؛ بشررکل ا  صرر   ررلا
 و م ضر ،    أمر   ا فوظ ر  ر  ا طر یي حر م ا شر ،  أ      ری ا بحر   تر ی  تشری(.  1980)و         ک ف  ظ ی 

ا اجل    ررر ک  ن    واَ ررر ا ، ابَ ررر   تررر تب  م م سررر  ررر   . ا ه م ررر ا السرررت     ثررر ا   ااخ طرررب   ررر    اَررر ا َم  
 خرری  رر اا ه م اجملرر زا    ا   سرر   ووصررف ا     رر  وأب  دهرر    وسرر   وا  اَرر ا ت  صرر ل  کرر  ی رر     ررلا   رری  ضرر ف 
 . ا ش ، ف   ، ش ا لي وا  ص  ال تم ،   ا ظ      له بی ا  ث    ا      ، ی د  ل  
 

 .ا ط یي  مح اجل   ي،  ش  ا اا ه مي، اجمل ز اا ه م  ، الست     اا   ، ا  ل   ، م:الر يسةالكلمات 
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Abstract  
Cognitive linguistics, as a modern interdisciplinary, by examining the relationship between 

mind and language, believes that language is a mind representation. Thus, by deeply 

investigating the poems of the pre-Islamic period (622-494 AD) through cognitive semantics 

methods, we can figure out the mentality of poets according to their environment and living 

style. Hatim Ta'i is among Pre-Islamic poets, whose poetry's analysis can present his thinking 

system. Considering "war" as one of the most important life affairs of his period, presenting a 

new research with a cognitive approach on Hatim Ta'i's poem can help us in  identifying  the 

poet's intellectual system in particular, and social life in the pre-Islamic period in general. So 

metaphorical and metonymic expressions have been extracted and analyzed according to 

Lakoff and Johnson (1980). The results show that Hatim Ta'i has used the objective matters 

available in the pre-Islamic period, such as fire and animal, to embody "war" in the mind of 

the audience in the form of a conceptual metaphor. Moreover, in the conceptual metonymies, 

mentioning the subtle aspects and details of war, warfare and warriors indicates the very high 

connection of this social phenomenon with the poet's life. 
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