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چکیده

ً
اخالق ،امری بیرون از جهان نیست ،بلکه دقیقا با تمام اجزای جهان آمیخته است و ایقن درآمیختگقی اخقالق بقا
جهان ،خود را به صورت پیوند میان عمل اخالقی و ظهور شیئی یا تجسم یافتۀ آن عمقل اخالققی نشقان میدهقد.
هدف این پژوهش که به روش توصیفی۔ تحلیلی انجام شده است ،پاسخ به این پرسش اسقت کقه مفهقوم اسقتعاره
«بدی» در متن اندرزی فارسی میانه (مينوی ِخ َ د) و فارسی دری (گلسامن سعدی) دارای چقه حوزههقای مبقدأیی
بر اساس نظریۀ «استعاره معاصر» هستند و نتیجۀ مقایسه آنها با یکدیگر چیست .دادههای تحقی نشقان میدهنقد
که [بدی شیء است] هم در مينوی ِخ َ د (با  )٪۶0و هم در گلسامن ساعدی (بقا  )٪۶7بیشقترین بسقامد را دارد و
ایققن نشققان از ایققن حقیقققت دارد کققه گرچققه «مينااوی ِخ ا َ د» متنققی مربققوط بققه دوران پققیش از اسققالم اسققت و
«گلسامن سعدی» متنی مربوط به پس از اسالم ،اما محتوای اخالقی این دو کتاب از منظر زیربنای فلسفی و تلققی
هستیشناسانه ،دو وجه از یک جهانبینی و تلقی یگانه از جهان هستند که جهان را دارای مراتب میداند و باور دارد
که در پس هر فعل یا عمل اخالقی ،تجسم یا شیئیت آن عمل اخالقی در مرتبهای دیگر از هستی ظاهر میشود.
لیدواژهها
اخالق ،نظریۀ «استعاره معاصر» ،رذیلت اخالقی ،بدی ،مينوی ِخ َ د ،گلسامن سعدی.
 دکتققری زبققانشناسقی ،کارشققناس مسققئول پژوهشققگاه علققوم انسققانی و مطالعققات فرهنگقی ،تهقران ،ایقران( .نویساانده مساائول)
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 .1مقدمه

دادسامن مينوی ِخ َ د (احکام و آراء روح عقل) یا مينوی ِخ َ د ،کتابی است به زبقان فارسقی میانقه
شامل یک مقدمه و  ۶۲پرسش که هر یک با سؤالی از «دانا» آغاز میشود و مینقوی خقرد یقا روح
عقل به آن پرسشها پاسخ میدهد (تفضلی ،13۵۴ ،پیشگفتار) .مینقوی خقرد را از جهقت دربرداشقتن
اندرز و حکم بسیار و توجه خاص به خرد میتقوان در عقداد اندرزنامقهها بقه شقمار آورد (تفضقلی،
 .)138۶گلسامن ،نوشتۀ شاعر و نویسندۀ پرآوازه ایرانی سعدی شقیرازی اسقت .بقه بقاور بسقیاری،
گلسامن تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی است که به نثر مسجع (آهنگین) با یقک دیباچقه
و هشت باب نوشته شده است .بیشتر نوشتههای آن کوتاه و به شیوۀ داستانها و پندهای اخالقی و
اندرزی و در سال  ۶۵۶هجری قمری ،نگاشته شده است (مصاحب.)۲۴08 ،13۵۶ ،
در پژوهش حاضر سقعی شقده اسقت تقا بقه روش توصقیفی۔تحلیلی و ضقمن شقرح نظریقه
استعاره معاصر و مفاهیم مطرح در این حوزه ،به بررسی استعاره مضمون اخالقی بدی بقه عنقوان
یکی از مصطلحترین رذایل اخالقی در این دو متن ،پرداخته شود .هدف از این پقژوهش بررسقی
 ۱۳۴استعارههای مضقمون اخالققی « بقدی» در دو مقتن ميناوی ِخا َ د (پقیش از اسقالم) و گلساامن
سعدی (پس از اسالم) با رویکرد شناختی است .زبانشناسی شناختی جایگاه ویقژهای در علقوم
شناختی دارد زیرا در این علم از طری زبان به بررسی کارکردهای شقناختی و فراینقدهای پنهقان
ذهن پرداخته میشود .لیکاف و جانسون ( )Lakaff & Johnson, 2003بقا کشقف نظقام گسقتردهای از
استعارههای روزمره و متعارف امکان ایجاد نظریه معاصر استعاره را فراهم ساختند که در آن تفکقر
و ذهن دارای ماهیت استعاری است .در این قالب ،مفهومسقازی یقک حقوزه از تجربقه در قالقب
حوزهای دیگر بیان میشود ،یعنی ذهن انسان مفاهیم انتزاعقی (حقوزه مقصقد) را بقا بهرهگیقری از
مفاهیم عینی (حوزه مبداء) درک میکند.
این پژوهش با استفاده از روش تحقی توصیفی۔تحلیلی انجام شده و در گام نخست« ،بقدی»
به عنوان یکی از مصطلحترین رذایل اخالقی جهت بررسقی در دو مقتن ميناوی ِخا َ د و گلساامن
سعدی انتخاب شده است و برای مقایسه و تحلیل ،تمامی نامنگاشتهای مفهقوم «بقدی» در دو
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 .1اصطالح فارسی میانه به زبانی اطالق میشود که دنباله زبان فارسی باستان و در واقع ،صقورت تحقولیافتقه آن اسقت.
این زبان که در جنوب غربی ایران (استان فارس کنونی) رواج داشت ،زبان رسمی شاهنشقاهی ساسقانی (224۔651
م) بود .زبان فارسی میانه حتی پس از فروپاشی سلسله ساسانی تا سده نهم میالدی (قرن سوم قمقری) مقورد اسقتفاده
زردشتیان و مانویان بود (زرشناس ،138۲ ،ص.)۴0

متن پیشگفته استخراج شدند .چهار نام نگاشت در مينوی ِخ َ د عبارت بودنقد از[ :بقدی ،تققدیر
است][ ،بدی ،حالت و وضعیت اسقت][ ،بقدی ،شقیء اسقت] و [بقدی ،ویژگقی اسقت] و دو
نام نگاشت در گلسامن سعدی عبارت بودند از[ :بدی ،شیء است] و [بدی ،گیاه است].
یافتههای این پژوهش ،میتواند با در نظر گقرفتن چگقونگی مفهومسقازی حوزههقای اسقتعاره
اخالقی بدی و همچنین فراوانیهای آن ،شیوه تفکر و نگرش دو اندرزنامقهنویس پقیش و پقس از
اسالم را به این مقوله مشخص کند.
 .۲پیشینه پژوهش
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در زمینه مفاهیم اخالققی  -چقه در متقون مقذهبی و چقه در ادبیقات فارسقی  -مطالعقات بسقیار
گستردهای صورت گرفته است ،اما این مطالعات از دیدگاه زبانشناسی شناختی نبوده است جقز
چند مورد اندک که عبارتند از:
بختیققاری و سقراج ( ،)139۵اسققتخراج حوزههققای مبققدأ و مقصققد اسققتعارههای مفهققومی در
شاامهنممۀ ف دوساای و بررسققی تطبیقققی بققا حوزههققای مبققدأ و مقصققد رایققج ،بققر اسققاس دیققدگاه
کووچش ( )۲010را انجام دادهاند .دیلمقانی ( )139۵که با بررسی تحول تقاریخی اسقتعارههای
مفهومی در زبان فارسی و با توجه به نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون ( Lakaff & Johnson,
 )1980,و دستاوردهای مطالعات درزمانی و درون فرهنگی و ققومی بقه ویقژه کقووچش ،تغییقرات
تاریخی استعارههای مفهومی در حوزۀ مبدأ ،مقصد و نگاشتها را از متن کتاب سمک ّعيمر ققرن
ششم هجری عنوان کرده است ( .)Kovecses, 2010در این تحلیل ،عواطفی چون شقادی ،خشقم،
غم ،شرم ،ترس ،عش  ،حیرت ،نگرانی و درد با حوزههای مبدأ نگاشته شدند.
قوچانی و همکاران ( )139۵به بررسی استعارههای مفهومی «ترس» با رویکقردی شقناختی و
پیکرهای پرداختهاند و از تحلیقل دادههقا مشقخص شقد کقه حوزههقای مبقدأ «مقاده»« ،نیقرو» و
«حرکت» که پربسامدترین نامنگاشت آن مربوط به فعل حرکتی لرزیدن بود ،بیشقترین فراوانقی را
در مفهومسازی حوزۀ «ترس» نزد فارسیزبانان دارند.
همتقی و همکقاران ( )139۵نیقز در چقارچوب نظریقۀ اسقتعارۀ مفهقومی ( Lakaff & Johnson,
 )1980حرکت استعاری را در پیکقرهای مشقخص از زبقان فارسقی مقورد بررسقی ققرار دادنقد کقه
یافتههای این پژوهش نشان میدهقد کقه بقه ترتیقب ،مفقاهیم انتزاعقی افکقار ،زمقان و عواطقف

پربسامدترین مفاهیمی بودند که در زبان فارسقی از طریق حقوزۀ مبقدأ حرکقت بیقان میشقدند.
عشرت ثقفی ،مصطفی عاصی ،آزیتا افراشی ( ،)139۶مفهقوم «شقجاعت» در زبقان فارسقی در
طول زمان را تحلیل کردهاند و شریفیمقدم و آزادیخواه و ابوالحسنیزاده ( )139۶نیز به بررسقی و
مقایسه استعارههای مفهومی شادی و غم در سرودههای شاعره معاصر پقروین اعتصقامی (13۲0
1
۔ )1۲8۵پرداختهاند.
به نظر میرسد که تحلیل و بررسی استعاره بدی بر روی متون اندرزی و مقایسه یک متن کهن
منثور اندرزی پیش از اسالم به زبان فارسی میانه (مينوی ِخ َ د) با یک متن منثور انقدرزی پقس از
اسالم (گلسامن سعدی) اقدام و پژوهشی نو باشد.
 .3مبانی نظری
 .1 .3استعاره مفهومی
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به اعتقاد لیکاف و جانسون ،شناخت حوزههقای مفهقومی ذهنقی ،مبنقایی اسقتعاری دارد و نظقام
مفهومی محصول عملکرد مفهومسازی استعاری است .این نظام مفهومی ،نقش اصلی در تبیقین
واقعیات روزمره زندگی دارد و از آنجا که ایقن نظقام سقاختاری اسقتعاری دارد ،شقیوه اندیشقیدن،
تجربه اندوختن و عمل کردن ما نیز زیربنای استعاری دارد ( .)Lakaff & Johnson, 1980, p. 8استعاره
ً
از دید ایشان صرفا ابزاری برای تصویرسازیهای شاعرانه و نوعی آرایه ادبی نیست ،بلکقه جقوهره
اصلی استعاره تجربه و فهم یک چیز به وسیله چیزی دیگقر اسقت (.)Lakaff & Johnson, 1980, p. 5
لیکاف و جانسون بر این باورنقد کقه چقون مفقاهیم و فعالیتهقای (کنشهقای) مقا بقه صقورتی
استعاری ساختار یافتهاند ،در نتیجه ،زبان ما نیقز بقه شقیوهای اسقتعاری سقاختاریافته اسقت .مقا
بهندرت از استعارههای از پیش انگاشقته شقده در کقاربرد روزمقره زبانمقان آگقاهی داریقم ایقن
 .1در همققین راسققتا ،حس قین قاسققمی ،محمققد عققارف امی قری ،نادی قا حققاجیپققور و آناهیتققا پرتققوی ( )1396در مقالققه
«استعاره مفهومی غم در اشعار مالعلی فاخر» به بررسی «استعاره مفهومی غم» در اشعار مالعلی فقاخر پرداختهانقد.
سراج ،بختیقاری ( )1397بقا رو یکقردی شقناختی بقه بررسقی اسقتعارههای مفهقومی اخقالق در شامهنممه ف دوسای
پرداختهاند .فاطمه کوشکی ،مصطفی عاصی ،آزیتا افراشی ( )1398نیز به بررسی روند مفهومسازی «عش و نفقرت»
بر مبنای دو پیکرۀ تاریخی و معاصر دادههای زبان فارسی پرداختهاند .همچنین ناهیتا پرتوی ،سهیل سعادتینیقا و نادیقا
حاجیپور ( ،)1398در مقاله «استعارههای مفهومی غم در دو نوع شعر مرثیه و حبسیه» به بررسقی «اسقتعاره غقم» در
اشعار مالعلی فاخر و مسعود سعد سلمان توجه نشان دادهاند.

ً
استعارهها صرفا درون واژههایی که به کار میبریم وجود ندارند ،بلکه در مفاهیمی که بقه صقورت
روزمره از آنها استفاده میکنیم نیز حضور دارند .ما در مورد یک چیز به شقیوهای خقاص صقحبت
میکنیم زیرا در واقع ،آن را به همقان صقورت تصقور مقیکنیم و ایقن فراینقد بقه همقین صقورت
دستبهدست میشود تا به شیوه عملکرد ما میرسد ()Lakaff & Johnson, 1980, pp. 5-7
استعارههای مفهومی ساز وکارهای ذهنیانقد و همگقی آنهقا بقازنمود زبقانی نمییابنقد ،بلکقه در
فرهنگ ،هنر ،آدابورسوم و نمادها نیز ظاهر میشوند (.)Kovecses, 2010, p. 63
کووچش ،نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون را این گونه بیان و خالصه کرده است:

 .۲ .3نگاشت

«نگاشت» مفهوم اصلی و محوری در نظریه استعارههای مفهومی ،است .این اصطالح از ریاضیات
به زبانشناسی وارد شده است و بر تناظرهای نظاممندی داللت میکند کقه میقان برخقی حوزههقای
مفهومی وجود دارند .لیکاف ،الگوهای ثابتی نظیر [عش  ،سقفر اسقت] را نامنگاشقت مینامقد کقه
در واقع ،بازنمود زبانی فرایند ذهنی استعاره است و «نگاشت» را مجموعهای از تناظرهای موجود بین
دو طرف استعاره میداند (افراشی ،139۵ ،ص  ۶7۔ .)۶8نامنگاشت [عش  ،سفر است] از حقوزه مقصقد
عش  ،حوزه مبدأ سفر و نگاشت مفاهیم حوزه سفر بر مفاهیم حوزه عش تشکیل شده است .به ایقن
ترتیب ،با توجه به این گفته لیکاف که «هر نگاشت الگویی ثابت از تناظرهای مفهومی بقین دوحقوزه
مبدأ و مقصد است» ( ،)Lakoff, 1993در این استعاره یک تناظر نظاممند و هستیشناختی بین آنچقه
در حوزه Nمقصد است با آنچه در حوزه مبدأ است وجود دارد.
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 .1استعاره خاصیتی مربوط به مفاهیم است و نه واژهها
ً
 .۲نقققش اسققتعاره فهققم بهتققر مفققاهیمی خققاص اسققت نققه صققرفا آفرینشهققای ادبققی و
زیباییشناختی
 .3استعارهها اغلب بر مبنای شباهت به وجود نیامدهاند
 .۴استعاره روزانه و بدون صرف زحمت توسط افراد عادی بهکار گرفته میشود و نه تنها توسقط
افرادی با استعدادهای ویژه
 .۵استعاره به جای آنکه نقوعی زینقت زبقانی زائقد باشقد ،نقوعی فراینقد گریزناپقذیر تفکقر و
استدالل انسان است (.)Kovecses, 2010, p. 63

 .3 .3انواع استعاره

استعارههای مفهومی با توجه به نقش شناختیای که بر عهده دارند ،در سه طبقیه قیرار میگیرنید:
استعارههای ساختی ،استعارههای هستیشناختی و استعارههای جهتی ( Lakaff & Johnson, 1980, p.
ّ
 .)61این طبقهبندی تا اندازهای با تقسیمبندی سه ٔ
گانه ملمیو  ،جیانبخشیی و تشخصبخشیی کیه
مونتگومری و همکارانش ( )Montgomery, et al., 2007در ارتباط با رویکرد ّ
سنتی به اسیتعاره ارائیه داده
ٔ
استعاره ساختی ،سخنگویان زبان را قادر میسازد تا با اسیتفاده از سیاختار مفهیومی
اند ،تطاب دارد.
ٔ
ٔ
حوزه مبد در رابطه با مفاهیم حوزه مقصد ،شناخ بیه دسی آورنید .نقیش شیناختی اسیتعارههای
ٔ
شناسانه جدید برای یک مفهو اس و استعارههای جهتی بیر
هستیشناختی ایااد یک مبنای هستی
ٔ
ٔ
پایه جه های اصلی به عنوان ٔ
دهنیده جهی و
حوزه مبد شکل میگیرند و بیا مفیاهیمی کیه نشیان
موقعی مکانیاند در ارتباط هستند (افراشی ۷8 ،۔ .)82

۱38

 .۴معنیشناسی شناختی
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اصطالح معنیشناسی شناختی ،نخستین بار از سوی لیکاف مطرح شد .بر اسیا ایین نگیر،،
دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخ نیس  .لیکیاف  -بیر خیالف افیرادی چیون فیودور و
چامسکی  -رفتار زبانی را بخشی از استعدادهای شناختی انسان میداند استعدادهایی که امکان
یادگیری ،استدالل و تحلیل را برای آدمی فراهم میآورند .در این دیدگاه« ،دانش زبانی ،بخشی از
شناخ عا آدمی اس » (صفوی.)1383 ،
در معنیشناسی شناختی ،معنا بر ساخ های تصوری و مفهومی قراردادی اسیتوار اسی
از همینرو ،ساخ معنا  -مانند دیگر حوزههای شناختی  -بازتاب «مقولی ذهنیی» اسی کیه
افراد در حین رشد از تاارب و اعمال خیود بیه آن شیکل میدهنید .در ادبییات معنیشناسیی
شناختی ،ساخ ها و فرایندهای تصوری زیادی شناسایی شدهاند ،اما به استعاره توجه وییژهای
شده اس (.)Saeed, 1997
 .۵نظریۀ تشبیه استعاره

یکی از مهمترین رویکردها و نظریهها در باب مطالع استعاره « نظری تشبیه» اس که در زبان
فارسی و عربی ،اکثیر مطالعیات اسیتعاره در چیارچوب ایین حیوزه صیورت گرفتیه اسی .

 .1 .۵استعاره مفهومی

ٔ
درباره استعاره باز میگردد .در آثار پژوهشیگرانی
جالبترین پژوهش معناشناسان شناختی به تحقی
نظیر لیکاف و جانسون ،بر این نکته تأکید شده اس که استعاره ،عنصری بنیادین در مقولهبنیدی میا
از جهان خارج و فرایندهای اندیشییدن ماسی و بیه سیاخ های بنییادین دیگیری از قبییل «طیرح
وارههای تصویری» یا «فضاهای ذهنی» ،وجز آن مربوط میشود (صفوی.)3۷ ،1383 ،
نظری امروزی «استعاره» ،معتقد اس که استعارهها شباه ایااد میکنند و این بر خیالف نظریی
ّ
سنتی استعاره یا همان نظری مقایسه اس  .نظری مقایسه مدعی اس کیه الیف) اسیتعارهها مسیائلی
ٔ
استعاره «الف»« ،ب» اس  ،عبارتی زبانی اس و در واقع،
زبانیاند و نه مرتبط با تفکر یا عمل ب)
مثل این اس که بگوییم «الف» ،شبیه «ب» اس ج) اسیتعاره تنهیا بیه توصییف شیباه های از
ٔ
سازنده شباه نیس  ،اما نظریی معاصیر اسیتعاره معتقید اسی کیه
پیش موجود میپردازد و خود
الف) استعاره عمدتا مربوط اس به تفکر و عمیل و تنهیا از نظیر اشیتقا مسیللهای زبیانی اسی
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ٔ
نظرییه
رویکردهای دیگری نیز در این خصو رواج دارنید کیه بیرای مثیال ،میتیوان بیه «
تعامل»ٔ « ،
ٔ
استعاره شناختی اشاره کرد .چنان که برخی صاحبنظران
نظریه گرای » و نظری
تعریف کردهاند« :استعاره ،مصدر باب استفعال و به معنای عاریه گیرفتن و عارییه خواسیتن
چیزی از کسی اس و در اصطالح ،به معنای عاریه گرفتن لفظ از معنای حقیقی و استعمال
آن در معنای ماازی اس  ،به شرطی که وابستگی میان معنای حقیقی و ماازی بیر اسیا
مشابه باشد» (نصیریان.)1380 ،
سن مطالع استعاره در میان غربیان به ارسطو باز میگردد که استعاره را شیوه و شگردی بیرای
هنرآفرینی میدانس و معتقد بود که استعارهٔ ،
ویژه زبان ادب اس و به همین دلییل نییز بایید در
خالل بحث از فنون و صناعات ادبی بررسی شود .این همان «نگر ،کالسیک» به استعاره اس
که در میان ما نیز تا به امروز رواج داشته اس (صفوی .)1380 ،به طیور کلیی« ،اسیتعاره ،از دیربیاز
یکی از مهمترین صورتهای کاربرد زبان «ماازی» به حساب میآمد و در زبان ادبییات و شیعر
به کار میرف  .استعاره در واقع ،نوعی تشبیه بود ،اما در معنیشناسی شناختی از نقیش و حالی
تزئینی در زبان ادبیات و شعر فاصله گرف و به عنوان بخشی از زبان و راهی بیرای تاربی جهیان
ّ
مد نظر قرار گرف » (.)Saeed, 1997

ب) استعارهها میتوانند بر پای شباه ها باشند هرچند در بسیاری موارد شباه ها خود بر مبنای آن
نوع استعارههای قراردادی هستند که بر مبنای شباه شکل نگرفتهاند ج) وظیف اصلی استعاره فیراهم
نمودن درک نسبی از یک نوع تاربه بر اسا نوع دیگر تاربه اس  .این امر ممکین اسی مسیتلز
شباه های مازای قبلی باشد یا بر اسا شباه های جدید (.)Lakaff & Johnson, 1980, p. 32
 .۶بحث و بررسی
 .1 .۶ترجمه و تحلیل بدی (رذیلت) در مینوی ِخ َرد با توجه به سطر و صفحه
بد و بدتری

1

فصل  1بند « :8۷و در ساالری ،نیکان را به نیکی و بدان را به بدی شناختن و نیکان را پادا ،دادن
و بدان را سرزنش کردن بهتر اس ».
پ بدی در ایناا شیء در نظر گرفته شده اس
۱۴۰
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فصل  ۷بند « :5و هر نیکی و بدی به مردمان و آفریدگان دیگر چگونه رسد».
بدی را میتوان به صورت شیء در حال حرک در نظر گرف کیه از منشیاء شیر بیه سیم
مردمان و آفریدگان میرسد.
فصل  ۷بند « :1۷هر نیکی و بدی که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر میرسد ازهفتیان (=هفی
سیاره) و دوازدهان (=دوازده برج) میرسد».
بدی مانند شیء در حال حرک به آفریدگان میرسد.
و هیچگونه نیکی نیندیشد و نپییرد».

فصل  ۷بند « :23و اهریمن را آزار و بدی آرزوس
بدی یک وضعی در نظر گرفته میشود که اهریمن آرزوی آن را دارد.

فصل  15بند « :21و نیکی مرد در خشم و خرد مرد در شهوت بدی انگیز آشکار میشود.
بدی شیء اس ».
فصل  22بند « :5چه هنگامی که تقدیر برای نیکی یا بدی فرارسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان شود».
بدی تقدیر اس .
فصل  26بند « :9که آنچه در مورد ایشان از جه

نیکی یا بدی میپرسی ،آگاه با ،و بدان».

1. Wattarīh, Juttarīh

از جه بدی میپرسی ،بدی یک ویژگی اس

.

فصل  50بند « :5که مرد کاهل و نادان و بد هنگامی که بخ با او یار شود ،کاهلیش بیه کوشیش
همانند شودو نادانیش به دانایی و بدیش به نیکی».
بدیش به نیکی همانند شود ،بدی مانند شیء اس که به شیء دیگر شبیه اس .
فصل  51بند « :15و به این بیگمان بودن که ایزدان به مردمان ،گیشیته از نیکیی ،هیچگونیه بیدی
ندهند و اهرمن و دیوان ،گیشته از بدی هیچگونه نیکی ندهند».
بدی در ایناا شیء اس که از سوی اهریمن و دیوان داده میشود.
فصل  59بند « :2که انسان به نیکی و بدی کدا یک شناختهتر اس ؟»
به بدی شناختن ،بدی ویژگی اس .
فصل  59بند « :5و آن کسی که نشس و کار ،با بدان اس و نامش را به بدنامی برنید ،آن میرد
به بدی شناختهتر اس ».
بدی ویژگی اس .
بدی ،شیء اس

.

فصل  59بند )« :13که آن کسی که کار ،با نیکان اس  ،نیکی پییرد) و آن کیه کیار ،بیا بیدان
اس  ،بدی».
بدی ،ویژگی اس .
نامنگاشت

بدی
تقدیر است

بدی
وضعیت و حالت است

بدی
ویژگی است

بدی
شیء است

مجموع رخداد
در مینوی ِخ َرد

1

1

۴

9

جدول شمارۀ ( :)۱استعاره مفهومی بدی در مینوی ِخ َرد

همانگونییه کییه در جییدول ( )1مشییاهده میشییود ،مفهو سییازی «بییدی» در مینییوی خییرد بییه
چهار صورت :شیء ،ویژگی ،وضعی و تقدیر مشاهده شد.
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فصل  59بند « :8و کسی که با بدان پیوندد ،بدی با خود آورد».

۱۴۱

ُ
مفهو سازی «بدی» به صورت [بدی شیء اس ] با بسیامد نیه میورد ،بیشیترین رخیداد را در
مینوی خرد داشته اس که سه مورد از آنها شیء به تنهایی بوده و در شش میورد دیگیر ایین شییء
موارد کاربردی داشته مانند :الف) شیءای در حال حرک که از منشاء شر یا اهریمن و بدکاران به
سم مردمان میآید ب) شیءای در حال حرک که از منشاء شر یا اهریمن و بدکاران به سم
آفریدگان میآید ج) شیءای که به شیء دیگر شبیه اس د) شیء در حال حرک .
[بدی ویژگی اس ] با چهار مورد کاربرد در جایگاه دو قرار دارد و دو اس ٔ
تعاره مفهیومی [بیدی
تقدیر اس ] و [بدی وضعی و حال اس ] هر کدا با یک مورد کاربرد در پیکره یاف شدند.
 .2 . ۶تحلیل بدی (رذیلت) در گلستان سعدی با توجه به باب و شماره حکایت

۱۴2

حکای ( )10باب اول« :۷9 ،هرآنکه تخم بدی کش و چشیم نیکیی داشی دمیا بیهیده
پخ و خیال باطل بس ».
بدی گیاه اس .
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حکای ( )1باب چهار « :315 ،یکی را از دوستان گفتم :امتناع سخن گفتنم بعل آن اختیار آمده
اس در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفا افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمیآید».
بدی شیء قابل روی اس .
حکای ( )10باب چهار ،
شر مرسان».
شر شیء اس .

« :32۴امیدوار بود آدمی بخیر کسیانمرا بخییر تیو امیید نیسی ،

نام نگاشت

بدی شیء است

بدی گیاه است

مجموع رخداد در گلستان سعدی

2

1

جدول شمارۀ ( :)2استعاره مفهومی بدی در گلستان سعدی

ٔ
شماره ( )2قابل مشاهده اس  ،مفهو سازی بدی بیه دو صیورت [بیدی شییء
چنانکه در جدول
اس ] با دو رخداد و [بدی گیاه اس ] با یک رخداد در گلستان وجود داش .

 .3 .۶مقایسه بدی در مینوی ِخ َرد و گلستان سعدی

برای مقایسه مفهو بدی در مینوی خرد و گلستان سعدی ابتیدا مقیادیر محاسیبه شیده بیه درصید
محاسبه شد.
بدی

بدی
گیاه است

نام نگاشت

بدی
تقدیراست

شیء است

مجموع رخداد
در مینوی ِخ َرد
مجموع رخداد
در گلستان سعدی

بدی
وضعیت و
حالت است

بدی
ویژگی است

٪7

٪ 6۰

٪0

٪6

٪ 27

٪0

٪ 67

٪ 33

٪0

٪0

چنانکه در جدول شماره ( )3قابل مشاهده اس  [ ،بدی ،شیء اس ] با یشترین درصد در هر دو
متن وجود دارد .این نا نگاش در گلستان سعدی با  ٪ 6۷و در مینوی ِخ َرد با  ٪ 60نخستین نیا
نگاش از نظر رخداد اس .
نا نگاش های [بدی ،ویژگی اس ] با  ٪ 2۷و [بدی ،تقدیر اس ] با  ٪ ۷و [بدی ،وضیعی
و حال اس ] با  ٪ 6رخداد تنها در مینوی ِخ َرد مشاهده شیدند[ .بیدی ،گییاه اسی ] بیا ٪ 33
رخداد تنها در گلستان سعدی مشاهده شد .این تفاوتها را میتوان در قالیب نمیودار شیماره ()1
خالصه کرد.
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جدول شمارۀ ( :)3مقایسه استعاره مفهومی بدی در مینوی ِخ َرد و گلستان سعدی به درصد

۱۴3

مینوی خرد
گلستان سودی

80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
بدی گیاه است

بدی تقدیر است

بدی وضویت و بدی ویژگی است بدی شیء است

حالت است

۱۴۴
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نمودار شمارۀ ( :)۱مقایسه درصدی استواره مفهومی بدی در مینوی خ َرد و گلستان

 .۷نتیجهگیری

الف) گرچه مینوی خرد متنی مربوط به دوران پیش از اسالم است و گلستان سعدی متنی مربقوط
به پس از اسالم ،اما محتوای اخالقی این دو کتاب از منظر زیربنای فلسفی و تلقی هستیشناسانه
در واقع،دو وجه از تلقی یگانهای از جهان هستند ،که جهان را دارای مراتب میداند و باور دارد که
در پس هر فعل یا عمل اخالقی ،تجسم یا شیئیت آن عمل اخالققی در مرتبقهای دیگقر از هسقتی
ظاهر میشود.
ب) این تلقی هستیشناختی که هم در اندیشه مزدیسقنانی و هقم در اندیشقه اسقالمی وجقود
دارد ،تار و پود جهان را درآمیخته با ارزشهای اخالقی میانگارد و برای هر عمل یا فعل اخالققی
باطنی مادی یا تجسمی شیئی قائل است.
ً
ج) اخالق امری بیرون از جهان نیست ،بلکه دقیقابا تمام اجقزای جهقان آمیختقه اسقت .ایقن
درآمیختگی اخالق با جهان ،خود را به صورت پیوند میان عمل اخالقی و ظهور شیئی یقا تجسقم

یافتۀ آن عمل اخالقی نشان میدهد که به صورت بسامد باالی نام نگاشت [بدی شیء است] هم
در مینوی خرد و هم در گلستان سعدی بروز یافته است.
د) شاید بتوان گفت وجود نام نگاشت [بدی تقدیر اسقت] در مینقوی خقرد ،بقیش از هرچیقز
نشان از تفکر تقدیرگرای زروانی رایج در اواخر دوره ساسانی دارد که بر روی نگارنده یا نگارنقدگان
مینوی خرد تأثیر گذاشته است ،در حالیکقه چنقین مقواردی بقدین صقورت ،در گلسقتان سقعدی
مشاهده نمیشود.
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