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  :هاي مفهومی جهتی در زبان فارسی استعاره
  مدار تحلیلی شناختی و پیکره 

  1جوالیی کامیار
  2سید مصطفی عاصی

  چکیده
در . اسـت اي نمونه از زبان فارسـی   در پیکره 3هاي مفهومی جهتی استعارهپژوهش حاضر بررسی هدف از 

اي از متـون نوشـتاري    ، پیکره4هاي زبان فارسی گیري از پایگاه داده تا با بهره شودمیاین پژوهش تالش 
هـاي   گیـري و اسـتعاره   زبان فارسی معاصر که شباهت بیشتري به زبـان روزمـره سـخنوران دارد، نمونـه    

 6ي لیکـاف و جانسـون  بنـد  اسـاس طبقـه   ها بـر  سپس این استعاره. نهفته در آن استخراج گردد 5مفهومی
هـاي   اي از اسـتعاره  و نیز طبقه» جهتی«، »8شناختی هستی«، »7ساختاري«هاي  ، در قالب استعاره)1980(

بنـدي   معرفی کردند، دسـته » 11هاي تصویري استعاره«، تحت عنوان )1989( 10و ترنر 9مفهومی که لیکاف
و  12هـا  نگاشـت یک از نام ج و بسامد هرهاي جهتی موجود در پیکره استخرا در گام بعدي استعاره. شودمی

هـاي   هاي مبدأ در طبقـه اسـتعاره   بسامدترین حوزهتا پر تالش بر این است. شودمیهاي مبدأ تعیین  حوزه
هـاي مبـدأیی    ها بیشتر از چه حوزه مشخص شود که فارسی زبانان در این طبقه از استعارهو جهتی تعیین 

به عنوان نمونه مفاهیم انتزاعی نظیر کمیـت، مواجـه شـدن و یـا     . برند براي بیان مفاهیم انتزاعی بهره می
درك  »وزیـر و ر «و یـا   »روبـرو و پشـت  «، »باال و پـایین «جهاتی از فضا و مکان نظیر  تسلط به واسطه

بنـدي لیکـاف و    گیري از پیکره دریافتنـد کـه طبقـه    در خالل پژوهش، نگارندگان به دلیل بهره. شوند می
 13مـدار پژوهش پیکرهها در  هاي مفهومی، مالك دقیقی براي محک یافته از انواع استعاره) 1980(جانسون
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3- Orientational Conceptual Metaphor 
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یـه اسـتعاره   در نظر 1گیاي در زبان فارسی در مـواردي اصـل یکسـوی    هاي پیکره و همچنین یافته نیست
  .دکن مفهومی را نقض می 

 .استعاره تصویريهاي جهتی، استعارهاي،  شناسی پیکره استعاره مفهومی، زبان :هاي کلیدي واژه

  مقدمه - 1
محققان  گیري از امکانات رایانشی در مطالعات زبانی، رویکرد هاي زبانی و بهره تا پیش از ایجاد پیکره

تعداد محدودي بر هاي ساختگی یا در نهایت  داده اغلب بر شم زبانی و مثالحوزه استعاره به گردآوري 
در به   گیري از امکانات رایانه میالدي به بعد، با گسترش و بهره 90اما از دهه . هاي واقعی استوار بود مثال

  ).151: 2008، 2دینان(اي دادند هاي پیکره شیوهها جاي خود را به استفاده از  ها، این روش کارگیري پیکره
اي و  هاي پیکره نقطه تالقی روشانی در حال انجام است که هاي فراو پژوهشامروزه در دنیا 

معناشناختی به امري  هاي ها در تحلیل شوند، تا آنجا که استفاده از پیکره شناسی محسوب می زبان
نظریه استعاره  ها در حوزه دها، استفاده از پیکرهرون روزآمدترین اینیکی از . ضروري بدل شده است

  . است 3مفهومی
اثر لیکاف و جانسون ) 1980( 4استعاره، چیزي که با آن زندگی می کنیماین نظریه که با انتشار کتاب 

شناسی شناختی دمید، به تمایز  شناختی، به ویژه معنی اي در مطالعات معنی جانسون مطرح شد و جان تازه
اي و نگاه جدید به عنوان یک ساز و کار ذهنی انجامید و  آرایه سنتی به استعاره به عنوان ابزار میان نگاه

  .ندااطالع ها بیوجود آن که سخنوران از چنان در زبان روزمره فراگیراندهاي مفهومی  نشان داد که استعاره
مفهومی را در زبان روزمره   اخیر مطالعات فراوانی انجام شدند تا چارچوب نظریه استعارههاي  در سال

هاي  این دست مطالعات به استفاده از روش. به کار گیرند و فرضیات آن را در زبان روزمره محک بزنند
  . اي انجامیده است پیکره

ها در این  اما مسئله درخور توجه، نحوه گردآوري داده .زبان فارسی نیز از این امر مستثنی نیست
هاي زبان فارسی امکان  در کشور ما به همت متخصصان در ایجاد پیکرهامروزه . ها است دست پژوهش

ترین و  از گسترده. اي به مطالعات زبانی، از جمله حوزه استعاره فراهم آمده است بسط رویکرد پیکره
در پژوهشگاه علوم 1378از سال هاي زبان فارسی است که  ه دادهها پایگا ترین این پیکره پرامکانات
  .ها قرار گرفته است مطالعات فرهنگی طراحی شده و در این پژوهش نیز منبع استخراج دادهانسانی و 

بان از ز یمتوازن  ، پیکرههاي زبان فارسیداده پایگاه از گیري بهره بادر این پژوهش، نگارندگان 
ر چارچوب هاي مفهومی نهفته در آن را د انواع استعاره مدار تحلیل پیکره فارسی معاصر را گزینش و در

  :ژوهش پاسخ به دو سوال زیر استهدف از این پ. بررسی کردند) 1980(لیکاف و جانسون نظري

                                                
1- unidirectionality 
2- Deignan, A. 
3- Conceptual Metaphor Theory 
2- Metaphors We Live By 
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هاي مفهومی نسبت به یکدیگر چگونه  متوازن از زبان فارسی، بسامد انواع طبقات استعاره  در پیکره -1
  است؟

 ؟است کدام فارسی زبان در جهتی مفهومی هاي استعاره طبقه در مبدأ هاي حوزه پربسامدترین -2
هاي جهتی، بیشتر براي  زبانان در زبان روزمره از استعارهبر این است تا مشخص شود که فارسیقصد 

شناخت بهتري از زبان فارسی و کارکرد ذهنی  برند، تا از این رهگذر بهره میبیان چه مفاهیم انتزاعی 
  .دبه دست آیفارسی زبانان 

. مدار در پاسخ به این سواالت بوداتخاذ رویکردي پیکره تآنچه در این پژوهش مورد توجه اس 
شناسان دیگر مورد قبول زبان ،ها ها براي گردآوري داده امروزه تکیه بر شم زبانی و یا استفاده از پرسشنامه

ه در تایید همین مطلب، دینان نیز معتقد است که تا پیش از ب. و پژوهشگران حوزه استعاره نیست
ها، مطالعات در چارچوب نظریه استعاره مفهومی به دلیل عدم وجود شواهد تجربی از  کارگیري پیکره

هایی از نظریه  ها در مطالعه استعاره، جنبه اما استفاده از پیکره. انتقاد بودند  هاي زبان روزمره، قابل داده
: 2005، دینان(ست سازد که تا پیش از آن ناشناخته بوده ا استعاره مفهومی را براي پژوهشگران روشن می

27 .(  
  پیشینه مطالعات - 2

هاي مفهومی در زبان فارسی اختصاص دارد، لذا در  ايِ استعاره از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی پیکره
اي در باب استعاره مفهومی  هاي پیکره این بخش به اجمال آثار مطرح در حوزه استعاره مفهومی و پژوهش

  .شودمطرح میاز پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی 
 کنیم چیزي که با آن زندگی می استعاره،  و با انتشار کتاب 1980مفهومی از مطالعه در باب استعاره 

شناس و جانسون در مقام فیلسوف در این تحقیق  لیکاف در مقام زبان. شکل جدیدي به خود گرفت
تماماً زیر سئوال بردند و به این نتیجه رسیدند که   مند و فراگیر، بنیان درك سنتی از این مفهوم را نظام
، گردد له ادبیات محدود میها بازنمود دارد و تنها به مقو عاره نه فقط آن چیزي است که در قالب واژهاست

همچنین کاربرد استعاره به زینت بخشیدن به . هاي نظام مفهومی ذهن ما است بلکه استعاره جزء ویژگی
تري از  به درك عمیقشود، بلکه استعاره امري فراگیر در زبان است که از طریق آن  کالم محدود نمی

با این حال لیکاف و جانسون اولین کسانی نبودند که نظریه محوریت  .رسیم هاي آن می دنیا و پدیده
نیز در نظریات خود به این موضوع اشاره کرده ) 1979(1پیش از آنها ردي. استعاره در زبان را مطرح کردند

ه شواهد مند با ارائ تحلیلی فراگیر و نظامکرد ارایه  آنچه اثر لیکاف و جانسون را از سایرین متمایز می. بود
  .گوناگون در زبان بود

                                                
1- Reddy, M. 
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-ها در مورد ذهن آشکار می آنچه مقوله: هاي خطرناك ، آتش و چیزهمچنین در کتاب زنان )1987(لیکاف
به بسط آراي خود در باب نظام ) 1993( 2نظریه معاصر استعارهاي تحت عنوان  و نیز در مقاله 1کنند

  .مفهومی پرداخت  بندي ذهن و تکوین نظریه استعاره مقوله
دنبال  3توان در آثار کووچش شناسان شناختی و نگاهی جدید به حوزه استعاره را می بسط رویکرد زبان

هاي  تفاوت هاي آثار این محقق مطالعه بر روي ارتباط بین زبان، تفکر و فرهنگ،از ویژگی. کرد
سازي عواطف است که دو حوزه نخست به ترتیب در دو کتاب ی در استعاره و نیز زبان و تصویربینافرهنگ

و حوزه آخر در سه  )2005( 5استعاره در فرهنگ، جهان شمولیت و تنوعو ) 2006(4زبان، تفکر و فرهنگ
. مورد بحث قرار گرفت) 1988(8زبان عشقو  )1990(7مفاهیم عاطفی ،) 2000(6استعاره و عواطفکتاب 
  . هاي درخور توجه این محقق است نیز از جمله کتاب) 2010( 9کاربردياستعاره، معرفی کتاب 

. ستتوجه به نقش استعاره در بیان مفاهیم عاطفی در زبان فارسی هم مورد توجه قرار گرفته ا
گویش کردي ایالم از منظر معنی  هاي مفهومی درد در استعارهبا عنوان  خود  نامه در پایان) 1391(کریمی

هاي کردي  که هنگام بیان درد در یکی از گویش پرداختهاي استعاري  به مطالعه ساخت شناسی شناختی
  .روند کار می ایالم به

با این حال . اي طوالنی برخوردار نیست شناسی از سابقه هاي زبانی در مطالعات معنی استفاده از پیکره
 اي به مطالعه امروزه رویکرد پیکره. گیري گرفته است هاي اخیر سرعت چشم سالها در  این گونه پژوهش

از . فراوانی در این زمینه انجام شده استهاي  استعاره طرفداران بسیاري در غرب پیدا کرده و پژوهش
و  12گریس ،)2005(، دینان )2004( 11، دینان و پاتر)1994( 10به دیرونتوان ها می میان این پژوهش

  . اشاره کرد )2010( 16و ولف 15، نویل14و یان) 2006(استفانوویچ  ،)2006(13نوویچاستفا
شناختی اندك بوده  هاي معنی ها در پژوهش میزان استقبال پژوهشگران ایرانی در استفاده از پیکره

هاي برگرفته از پیکره انجام  هاي درخور توجهی که با استناد به داده امروزه با وجود پژوهش. است
                                                
1- Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind 
2- The Contemporary Theory of Metaphor 
3- Kövecses, Z. 
4- Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction 
5- Metaphor in Culture: Universality and Variation 
6- Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling 
7- Emotion Concepts 
8- The Language of Love: The Semantics of Passion in Conversational English 
9- Metaphor: A practical introduction 
10- Dirven, R. 
11- Potter, L. 
12- Gries, S. 
13- Stefanowitsch, A. 
14- Yan, D. 
15- Noel, D. 
16- Wolf, H. 
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کار گرفته نشده است و چنانچه  شناختی زبان فارسی چندان به پذیرد، این روند در مطالعات معنی می
شناسی شناختی و به  ، که به بررسی موضوعات معنی هاي فراگیر و مبتنی بر پیکره خواهیم دید، پژوهش

ر این رویکرد از هاي اخی با این حال، در سال. استاستعاره مفهومی بپردازند، اندك  طور خاص نظریه
 مقاله چهار مجموع در. شناسان ایرانی تا حدودي مورد توجه قرارگرفته و در حال گسترش است سوي زبان

 و افراشی قلم به »بنیاد پیکره و شناختی رویکردي: فارسی زبان در رنگ مفهومی هاي استعاره«
 ،)1391(زاده مقیمی و افراشی از »فارسی کالسیک شعردر   شرم مفهومی هاي استعاره«  ،)1391(صامت

 عنوان با دیگر اي مقاله و) 1390(طاهري و جهانگردي از »معنایی مطالعات به اي پیکره رویکرد«
 همچنین و) 1389(کردبچه و معصومی قلم به »کودکان هاي نوشته دست در شناختی هستی هاي استعاره«

 از اسپانیایی و فارسی هاي زبان در مفهومی استعاره تطبیقی بررسی عناوین با نامهپایان سه
 از عیار سمک موردي مطالعه: فارسی زبان در مفهومی هاي استعاره تاریخی تحول ،)1390(حسامی

به قلم  یک تحلیل پیکره مدار: اسی شناختیشنهاي مفهومی از منظر معنی استعارهو ) 1391(دیلمقانی
 نحوه توصیف به اي مقاله در نیز) 1389( احمدي. کنند می خودنمایی عرصه این در) 1391(جوالیی

  .پرداخته است MIPVU١استفاده از روشی موسوم به  با پیکره از ها داده استخراج
مدار در رویکرد پیکرهویژه در غرب  مشهود است، استقبال از   شناختی بهآنچه در سیر مطالعات معنی

  . است بنیادبرابر پیکره
  مالحظات نظري - 3
  مفهومی استعاره -3-1 

میالدي، استعاره همواره به عنوان موضوع کانونی  70شناسی شناختی در دهه  زبان گیرياز زمان شکل
نقطه آغاز . پردازد به بیان رابطه میان ذهن و زبان می  این حوزه مطرح بوده است، چراکه به شکلی واضح

دي دانست که لیکاف و توان رویکر شناسی شناختی را می نگاه جدید به استعاره در حوزه زبان
این رویکرد در تقابل با . ، مطرح کردند کنیم چیزي که با آن زندگی می  استعاره،در کتاب ) 1980(جانسون

اي در نظر  هاي کالم و به عنوان ابزاري آرایه را از ویژگی نگاه سنتی به مقوله استعاره قرار داشت که آن
شود که به  نظر گرفته می ناپذیر ذهن در هاي اجتناب گیدر این رویکرد ساخت استعاره از ویژ. گرفت می

  ).189: 2007 ،2گرادي(پذیرد طریق مفهومی ملموس صورت میمنظور درك بهتر مفهومی انتزاعی از 
یابند، گیرند و همگی آنها بازنمود زبانی نمی هاي مفهومی در الیه ذهن مورد بررسی قرار می استعاره

توجهی  تا حدود قابل نمادها نیز حضور دارند، چراکه نظام مفهومی ذهنبلکه در فرهنگ، هنر، آداب و 
ها به عنوان ابزاري جهت ارتباط میان دو اندیشه مختلف در  استعاره). 63: 2010کووچش(استعاري است
ها در ذهن از طریق  شناسان به دنبال کشف نحوه عملکرد استعاره با این حال زبان. کنند ذهن عمل می

                                                
1- Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit 
2- Grady, J.E. 
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ها و عبارات استعاري را به  آنها الگوهاي موجود در ساختار مفهومی واژه. هستندزبانی آن بازنمودهاي 
هاي  ، استعاره): 1994(1استین. دانند هاي مفهومی نهفته در ذهن می عنوان شاهدي جهت وجود استعاره

به این ترتیب . نامد می 2هاي زبانی هاي مفهومی و نمود زبانی آنها را استعاره نهفته در ذهن را استعاره
 ).14: 2005 دینان،(اندهاي ذهنی بازنمود استعاره هاي زبانی استعاره

  تنگاش -1- 3-1
این اصطالح که از حوزه . است 3استعاره مفهومی، نگاشت شده در نظریه  مطرح ترین مسئله اساسی

براي . هاي استعاري میان مفاهیم مرتبط به هم اشاره دارد ریاضیات به عاریت گرفته شده است به انطباق
  : در نظر بگیرید را که در جمله زیر نهفته است ]زندگی سفر است[مثال استعاره مفهومی 

راه رفته و در  اینه از کودکی ب آنکهتر  خوشبخت رود، راه راست میه که ب خوشبخت کسی است -1
 ).20: 1319، حجازي( باشد کناررب و حرمان تاسف بزرگی از رنج

یکی حوزه ملموس سفر که حوزه مبدأ و دیگري . در این جمله ما شاهد دو حوزه مفهومی هستیم
اطالعات از حوزه   ]زندگی سفر است[در استعاره مفهومی . است مفهوم انتزاعی زندگی که حوزه مقصد

هاي زندگی،  شود؛ بدین ترتیب که موانع مسیر به عنوان سختی مبدأ بر حوزه مفهومی مقصد نگاشت می
گیري و تغییر رویه زندگی و مقصد به عنوان هدف زندگی در نظر خاب و تغییر مسیر به عنوان تصمیمانت

  . شود گرفته می
  ها بندي استعاره طبقه -2- 3-1

ها بر اساس  اند، استعاره ها ارائه کرده ، از انواع استعاره)1980(اي که لیکاف و جانسون بندي در تقسیم
اي دیگر  طبقه .شوندتقسیم می و جهتی شناختی شان به سه دسته ساختاري، هستی4کارکرد شناختی

  .معرفی شدند) 1989(هاي تصویري بعدها توسط لیکاف و ترنر عنوان استعارهتحت 
  هاي جهتی استعاره  -3-1-2-1
هرت دارند نوعی از نیز ش 5هاي انسجامی شان به استعاره هاي جهتی که به سبب کارکرد شناختی استعاره با

 ،و به کمک یکی از جهـات گیرد میبه طور منسجم و هماهنگ در یک حوزه مفهومی قرار  مفاهیم مقصد
مبـدأ    زیر بـه کمـک حـوزه   براي مثال، تمام مفاهیم . )37: 2010، کووچش(شودمکان توصیف می -فضا

  . کندعکس آن را بیان می »پایین«که جهت  د، در حالیشو درك می »باال«
اند از زیر پـایش بکشـند و    برده باالترسد آن نردبانی را که زیر پایش گذاشته و او را از آن  همواره می -3

 )پایین/ باال). ( 40: 1332، نفیسی(کنند سرنگونبدبختی و ناکامی  تیه وي را در
 )پایین/ باال). (41: 1374، بهنود(کرد می بلندفریاد فرمانفرما را   گاه  که  هایی ولنگاري[...] -4

                                                
1- Steen, G.  
2- linguistic metaphors 
3- mapping 
4- cognitive function 
5- coherence metaphors 
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). 11: 1332، نفیسـی (اند ها را راضی کردهنطلبی آ را پر و بال داده یا جاه پست هگروه مردم از طبق گروه -5
 )پایین/ باال(

 -بـاال «نظیـر   انـد دهنده جهت و موقعیت مکانیمفاهیمی که نشانهاي جهتی با  ارهتر، استع به بیان ساده
بـه عنـوان   . نـد ادر ارتبـاط  »حاشیه -مرکز«و  »سطح -عمق«، »عقب -جلو«، »بیرون -درون«، »پایین
 :هاي زیر توجه کنید هایی دیگر به مثال نمونه

او و عقیـده مهـین را دربـاره مهـري در      سر پشت در مهـین  درباره را مهري عقیده میخواهد دلم اما -6
 )جلو/ عقب). (11: 1332، نفیسی(غیابش بشنوید

 )بیرون/ درون). (40: 1345، نادري(ما بود  ارادههمه چیز در  -7
  )سطح/عمق).(51: 1315، هدایت(دور بشو و تهی غوطه عمیقاي که در یک خواب  دقیقه از قبل کمی -8

باید توجـه داشـت کـه اگرچـه ایـن      . ها از ساختار مفهومی چندانی برخوردار نیستند این دسته استعاره
هاي مختلف  توانند بسته به فرهنگ شوند، می ها دلبخواهی نیستند و از تجارب فیزیکی ما ناشی می استعاره

زمان افقی [ي مفهومی ها در پژوهشی به مقایسه استعاره) 42-41: 2010(براي مثال کووچش. تغییر کنند
زبانان زمان  گیرد که در ذهن انگلیسی و چنین نتیجه میاست پرداخته ] زمان عمودي است[در برابر ] است

  .گویان چینی ماندارین زمان عمودي است افقی است، حال آنکه در ذهن سخن
  اي شناسی پیکره زبان  - 3-2

عنوان   توان آن را به شده است که می آوانویسیاي از متون نوشتاري یا  شناسی، پیکره مجموعه در زبان
بیان ) 2002(2طور که میِر اما همان). 1: 1998، 1کندي(به کار بردمبنایی براي تحلیل و توصیف زبان 

. استفاده در رایانه باشد  گردد که قابل ، امروزه پیکره به حجم نسبتاً عظیمی از متون اطالق میکند می
و شرط اساسی بسیاري از است اي رواج یافته  واقعی زبانی به صورت گسترده هاي امروزه تکیه بر داده

شناسی، دستور  پردازي و توصیف ساختمان زبان، گویش هاي نظري و کاربردي مانند نظریه پژوهش
  ).2: 1382، عاصی(آید نگاري به شمار می سی و فرهنگنوی
  مدار و رویکرد پیکره بنیاد پیکره رویکرد -1- 2- 3

و رویکرد  4بنیاد رویکرد پیکره: شود اي تمایز قایل می ، میان دو رویکرد در مطالعات پیکره)2001( 3بونلی
کند و  شده آغاز می تعیین بنیاد، محقق کارش را با اصول و نظریاتی از پیش در رویکرد پیکره. مدار پیکره

، در رویکرد پیکره مدار در مقابل. گردد میبه جستجوي شواهدي سپس در تایید این نظریات در پیکره 
دهد و  او پیکره را محور مطالعات خود قرار می. فرضی از آنچه دست خواهد یافت ندارد محقق هیچ پیش

  ).89: 2005، دینان(در خالل پژوهش، خود را نشان دهندهاي بدیع  بندي دهد تا قوانین و دسته اجازه می
                                                
1- Kennedy, G. 
2- Meyer, C.  
3- Tonini-Bonelli, E.  
4- Corpus based Approach 
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  ها از درون پیکره روش استخراج داده - 4
ها از درون  آوري استعاره رایانشی که به کمک آن بتوان اقدام به جمع گونه شیوه تمام حاضر هیچدر حال 

اما این بدان معنا نیست که . هاي مفهومی نهفته در آنها نمود، وجود ندارد پیکره و تشخیص استعاره
، در )2006(استفانوویچ. هاي مفهومی بهره برد هاي رایانشی در مطالعه استعاره ها و شیوه توان از پیکره نمی

ترین این  به معرفی برخی از متداول 1رویکرد پیکره بنیاد در بررسی استعاره و مجازاي بر کتاب  مقدمه
  :اي برخوردارند ها پرداخته است که از میان آنها سه روش زیر از اهمیت ویژه روش

 مقصد حوزه هاي واژه دنبال به جستجو -3 مبدأ حوزه هاي واژه دنبال به جستجو - 2 دستی جستجوي -1
در این روش پژوهشگر به مطالعه . نگارندگان در این پژوهش روش جستجوي دستی را برگزیدند

از آنجا . کند ها از درون آن اقدام می پردازد و به استخراج تمام استعاره تمام و کمال متن مورد بررسی می
ست، لذا متون مورد بررسی یا به عبارتی که به کارگیري این روش مستلزم صرف وقت و انرژي زیاد ا

، اما به دالیلی که شرح داده خواهد شد، شیوه )2: 2006، استفانوویچ(یابد حجم پیکره کاهش می
  .استترین روش براي پاسخ به سواالت این پژوهش جستجوي دستی مناسب

  معرفی روش پژوهش - 5
پژوهشگر کار خود را بدون یعنی مدار است؛  پیکره اي، رویکرد رویکرد این پژوهش به مطالعات پیکره

ي جهتی و همچنین انواع  ها هاي مبدأ در طبقه استعاره ها و حوزه نگاشتفرضی از وجود انواع نام پیش
بر آن ، بلکه سعی انتخاب نشدها  و در این مسیر حوزه خاصی از استعاره کردها در کل پیکره آغاز  استعاره

اي فراگیر و  هاي موجود در آن به شیوه ه از زبان فارسی معاصر، همه استعارهتا با انتخاب پیکره نمون بود
هاي  هاي حوزه مبدأ و جستجو به دنبال واژه هاي جستجو به دنبال واژه روش. استخراج شودمند  نظام

ها  نتیجه شیوه جستجو و استخراج دستی داده حوزه مقصد، جوابگوي نیاز پژوهش حاضر نبودند، در
شدن پیکره   این روش گرچه مستلزم صرف وقت بسیار زیاد است و ناگزیر به محدود. دبرگزیده ش

  .ترین راه براي پاسخگویی به نیازهاي این پژوهش است انجامد، اما در حال حاضر دقیق می
در مورد حجم پیکره واضح . کردن پیکره است مسئله دیگر حجم پیکره، نوع متون انتخابی و نحوه متوازن

ر چه پیکره مورد بررسی گستردگی بیشتري داشته باشد و متونی با تنوع سبکی و سیاقی است که ه
 هاي بیشتري تحلیل شوند، نتیجه حاصل با اطمینان بیشتري قابل و داده یشتري از دوران معاصر انتخابب
براي این  اما چنانچه شرح آن داده شد، به دلیل انتخاب شیوه دستی. تعمیم به کل زبان فارسی خواهد بود 

این حال اگر همین پیکره محدود، به   با. بررسی است اي محدود از متون، قابل  پژوهش به ناچار مجموعه
. تعمیم به کل زبان باشد تواند تا حدود زیادي قابل نحوي آگاهانه انتخاب گردد و توازن یابد، نتایج آن می

                                                
1- Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy  
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ی بهره برده شود و نثر آن دسته از تا از متون معاصر زبان فارساست در انتخاب متون سعی شده 
در زبان روزمره جامعه  است و شباهت بیشتري به آنچه نویسندگانی برگزیده شود که ساده و روان

قبولی برخوردار باشد،  اي متوازن که از تنوع نسبتاً قابل به منظور ایجاد پیکره. دگذرد، داشته باش می
 200اي در حدود  صفحه انتخاب شد که در مجموع پیکره 20متن معاصر و از هر متن  10اي از  مجموعه

: هاي زبان فارسی استخراج شدند، عبارتند از متن که از پایگاه داده 10این . دیگرد صفحه را شامل 
، )1345ابراهیمی،(داشتم بار دیگر شهري که دوست می، )1374بهنود،(این سه زن، )1319حجازي،(اندیشه

، )1369اسالمی ندوشن،(ها را بشنویم سخن، )1340جمالزاده،(آدمخاك و ، )1315هدایت،(کور بوف
 راه نیمه، )1337احمد، آل(مدیر مدرسه، )1348گلشیري،(شازده احتجاب ،)1348دانشور،(سووشون

  ). 1332نفیسی،(بهشت
برداري را با هدف ایجاد  اي نمونه شناسان پیکره زبان. برداري از هر متن است مسئله دیگر، نحوه نمونه

برداري از یک پیکره این خطر را دارد که نمونه انتخابی  با این حال نمونه. دهند توازن در پیکره انجام می
براي مثال، چنانچه در این پژوهش مشاهده شد، . هاي زبانی کل متن نباشد خوبی نماینده ویژگی  به

ا صفحات میانی بیشتر هاي مفهومی در صفحات آغازین متون مورد بررسی در مقایسه ب تراکم استعاره
شد، خطر  صفحه ابتدایی آن در نظر گرفته می 20گیري از هر متن  این اگر در نمونه بنابر. است

از . کرد هاي مفهومی، نتایج این پژوهش را تهدید می هاي نادرست به لحاظ تعداد و انواع استعاره برداشت
اي رایانشی در  وجود شیوه  به دلیل عدم -شد به جاي استفاده از متون کامل   سوي دیگر، چنانچه گفته
گیري کند، اما با ترفندي  پژوهشگر به ناچار بر آن شد تا از متون نمونه -ها استخراج و تحلیل استعاره

صفحه  20گیري شد تا در مجموع با انتخاب  صفحه نمونه 2صفحه،  10متفاوت؛ بدین صورت که از هر 
  .از هر متن توازن پیکره حفظ گردد

تا استعاره مفهومی نهفته در پس  شدو سعی  استعاره آنها استخراج ات انتخابی به دقت مطالعه وصفح
بندي  طبقه) 1980(ا در چارچوب نظري لیکاف و جانسونه در گام بعدي این استعاره. شودآنها مشخص 

و  پیکره یک از متون و در کل ها در هر یک از استعاره آماري از هر ید تا گزارشگرد شدند و تالش 
  .هاي جهتی در کل پیکره ارائه گردد هاي مبدأ در طبقه استعاره ترین حوزه همچنین متداول

  ها تحلیل داده - 6
  هاي مفهومی نسبت انواع طبقات استعاره - 6-1

هاي مفهومی  جمله حاوي استعاره 1400گیري شد، در حدود  اي که نمونه صفحه 200در مجموع از میان 
هاي  در این میان، استعاره. شدند مورد استعاره را شامل می 1991در مجموع استخراج گردید که 

هاي مفهومی از بیشترین بسامد وقوع برخوردار بودند و  از کل انواع استعاره درصد 74شناختی با  هستی
هاي بعدي  به ترتیب در رده درصد1و تصویري با  درصد 5، جهتی با درصد 20هاي ساختاري با  استعاره

  .دهدرا نشان می هاي مفهومی درون پیکره درصد هریک از طبقات استعاره 1نمودار . داشتند قرار
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  هاي مفهومی بسامد وقوع انواع استعاره -1نمودار

  هاي مفهومی جهتی استعاره  -1- 6-1
 شـتر یب [نگاشـت  نگاشت یافت شدند، پربسامدترین نـام  نام 9رد استعاره جهتی که در قالب مو 102از میان 

در ] است نییپا یمنزلت یمنزلت باال است، ب[ نگاشتمورد وقوع بود و نام 22با ] است نییباال است، کمتر پا
  .بعدي قرار داشت  رده

تکرار در   نگاشت نام
تکرار در   نگاشت نام  پیکره

  پیکره
  4  تر تر است،کمتر سطحی بیشتر عمیق  22  بیشتر باال است، کمتر پایین است

  4  آگاهی پایین آگاهی باال است، عدم  8  منزلتی پایین است بیمنزلت باال است، 
مواجه پشت  وبرو است، عدمرشدن  مواجه

معنویات باال هستند، مادیات پایین   4  است
  3  هستند

  3  تر پایین است تر باال است، ضعیف قوي  4  کننده رو است کنترل زیر است، کنترل تحت
  جهتی در پیکره هاي مفهومی استعارههاي   نگاشت نامپربسامدترین  -1جدول

  :شودزیر چند نمونه از پیکره ارائه میدر 
  ]است نییباال است، کمتر پا شتریب [
  ایـن امــر از روي ناچـاري، میــزان توقـع انســان امـروز را نســبت بـه همنــوعش پـائین آورده اســت        -1
  ).30: 1319، حجازي(
  ).2: 1374، بهنود( فرو نشست  بورانماندند تا   اشمه  و دو روز در امامزاده...  -2
  ]است نییپا یمنزلت یمنزلت باال است، ب[

هستی شناختی
74%

ساختاري
20%

جهتی
تصویري5%

1%
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اي نردبان اجتماع رفتند و اینک چاره ندارند جز آنکه ه باالترین پله  هب ها بیغوله ترین این گروه از پست -3
 ).11: 1332، نفیسی(حریر و زربفت بپوشند هطبع پست و آن نهاد ناساز را جام آن
و ســایرین را در پســتی ام، خــودم را در بلنــدي  مثــل آن بــود کــه یــک گــردن از تــو درازتــر شــده  -4

  ).20: 1319، حجازي(کردم تصورمی
 ]تر پایین است تر باال، ضعیف قوي[
  ).80:  1337، آل احمد( از وزیر هم باالتر -5
  ]گاهی پایین استآگاهی باال، عدم آ[
 ).2:  1319، حجازي(از آن باال ببینید و قضاوت کنید در شهپر اخالق و فلسفه بیاویزید و -6
 ]مواجه شدن روبرو، عدم مواجه پشت سر است[
  ).81: 1337، آل احمد(شد؟  توان تک و تنها با امتحان روبرو مگر می -7
 ]تر کمتر سطحی تر است، بیشتر عمیق[
  ).51:  1315، هدایت(یک خواب عمیق و تهی غوطه ور بشوماي که در  کمی قبل از دقیقه -8

توجه نسبت به سـایر   با اختالفی قابل» باال و پایین«همچنین پس از بررسی پیکره نمونه، حوزه مبدأ 
هاي جهتـی   هاي مبدأ در طبقه استعاره بسامد سایر انواع حوزه. انواع، از بیشترین بسامد وقوع برخوردار بود

  .مشاهده است قابل 2در جدول 
  

  تکرار در پیکره  حوزه مبدأ  تکرار در پیکره  حوزه مبدأ
  3  مقابل و کنار  66  باال و پایین

  3  در جهت و مخالف جهت  8  روبرو و پشت
  1  باز و بسته  7  داخل و خارج
  1  مرکز و حاشیه  7  عمق و سطح

      6  زیر و رو
   هاي مفهومی جهتی هاي مبدأ در استعاره بسامد وقوع حوزه -2جدول

  حوزه مبدأ مقابل و کنار
  مشـکل  ها بایستد تا و مرج  هرج  بگیرد و در مقابل  کمک  تا از ملت  خواست  خود از دولت  سخنرانیدر  -9

  ).90:  1374، بهنود(شود  شوراها حل  با حکومت
  حوزه مبدأ داخل و خارج

  ).40: 1345، ابراهیمی(ما بود  همه چیز در اراده -10
  حوزه مبدأ در جهت و مخالف جهت

 1369، اسـالمی ندوشـن  (هائی در جهت عکس ایـن نظـر برداشـته   ستشمامها و الاگر کسی استدال -11
:80.(  
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  حوزه مبدأ مرکز و حاشیه
متوجه   از مشکالت  ، بسیاري داشت  مرکز ثابتی  مملکت  بود و اگر سیاست دایر می  اگر مجلس -12

   ).90:  1374، بهنود(شد نمی  مملکت 
  نتایج فرعی - 7

که از  است، نتایج فرعی داردراستا با پاسخ به سواالت پژوهش اهمیت آنچه هم مدار، پژوهش پیکرهدر 
 هايتوان به نقد برخی نظریه می مدار هاي پیکره براي مثال، از خالل تحلیل. شود میها حاصل  این تحلیل
این نگارندگان در این پژوهش به همچنین . از جمله نظریه استعاره مفهومی دست زد شناسی، کالن زبان

) 1980(بندي لیکاف و جانسون باید در طبقه مدار در زبان فارسی،  هاي پیکره نتیجه رسیدند که در پژوهش
  .هاي مفهومی بازنگري شود از انواع استعاره

  سویگی نقض اصل یک - 7-1
دارد که در  این اصل بیان می. سویگی است یکاصل یکی از مفاهیم مطرح در نظریه استعاره مفهومی، 

تر صورت  تر و ساده هاي مفهومی، فهم مفاهیم انتزاعی و پیچیده از طریق مفاهیم ملموس استعاره
مدار در زبان فارسی در  هاي پیکره اما داده). 329: 2010،کووچش(دهد گیرد، ولی عکس آن رخ نمی می

ز طریق برخی ا» انسان«براي مثال مشاهده شد که مفهوم ملموس . در تناقض بودنداین ادعا با مواردي 
  :مفاهیم ملموس دیگر بیان شده است

  حیوان  پرنده  بنا  آب  اسباب بازي  انسان
  دریا  گیاه  کاال  غذا  شیء

  
 ]انسان بنا است[

 ).21: 1348، گلشیري(توان فخرالنساي را از سر نو ساخت گیري شاید، که با آن می چیز دندان -13
  ).61: 1348، گلشیري(و فقط بنشینی و خودت را درست کنیتا ت -14

 ]انسان شیء است[
 ).10: 1340، آل احمد(اند اش سرجهاز مدرسه و زن و بچه معلوم شد که خودش -15
 ).10: 1348گلشیري(ترسم روي دستم بماندبه امت قسم، می -16

 ]انسان گیاه است[
 ).70: 1319، حجازي(نی را دیدم کسل و پژمرده فال -17
  ).1: 1340، آل احمد(کرده  ) پژمرده( کرد خودش را کنفتونالی که  با این نک -18
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 هاي  در پژوهش) 1980(بندي لیکاف و جانسون زنگريِ طبقهلزوم با - 7-2

  مدارپیکره
هاي  از انواع استعاره) 1980(بندي لیکاف و جانسون در خالل پژوهش این نتیجه حاصل شد که طبقه

پیکره مدار نیست، چراکه  ها در پژوهش استعاره بندي انواع مفهومی، پاسخگوي مناسبی جهت دسته
  :کند پژوهشگر را با دو مشکل اساسی روبرو می

 نگاشتود معیاري مشخص در تعیین نوع نامعدم وج -1
 :براي مثال جمله زیر را در نظر بگیرید 

 باشد،در هر حال و روزگار که  کند، که مقصود نیک و ممدوحی را دنبال می کسیمرد استوار یعنی  -19
  ).70: 1319، حجازي(از خودش خوشنود و مورد احترام دیگران  است

باشد و  ] آرزوها مقصد است/اهداف[ین جمله توان گفت که استعاره مفهومی نهفته در ا به وضوح نمی
 این سردرگمی در مواجه با. در نظر گرفته شود] زندگی سفر است[تر  یا اینکه باید استعاره مفهومی عام

  .گردد موارد مشابه دو چندان می  ها و مقایسه حجم عظیمی از داده
 شناختی و ساختاري در برخی مواردهاي هستی مرزي مشخص میان استعارهعدم وجود  -2

مدار مورد نظر است، تعیین مرزي هاي مفهومی در پژوهشی پیکره عارهوقتی تعیین انواع طبقات است
براي . شناختی و ساختاري در برخی موارد کار دشواري است یهاي هست مشخص براي تفکیک استعاره

هاي بارز انواع  پنداري به عنوان یکی از نمونههاي مفهومی، انسان انواع استعارهبندي تقسیم مثال در
این فرض در بسیاري از موارد صحیح ). 39 : 2010،کووچش(شناختی بیان شده استهاي هستی استعاره

براي مثال استعاره مفهومی . کند با مواردي پژوهشگر را دچار تردید می هر مواجهرسد، اما د به نظر می
  : را که در جمالت زیر بازنمود یافته، در نظر بگیرید] جامعه انسان است[

 ).20: 1319، حجازي[...] (تواند آن باشد که هدف یک جامعه نمی -20
 ).2: 1319، حجازي(امروز کشانده استت خود را تا به بر اثر همین خاصی] جامعه ایرانی[ -21

به عنوان هستی شناختی بدیهی به ] جامعه انسان است[نظر به شواهد فوق، معرفی استعاره مفهومی 
وح، چشم، گوش رسد، اما اگر بخواهیم این دو مورد را در کنار مواردي که سخنوران براي جامعه ر نظر می

دهیم، آنگاه این  شوند قرار قایل می...) سردرگمی و نظیر خشم و شور و درد و(و یا احساس و عواطف
 .گیرد بندي مورد تردید قرار میطبقه

 ).2: 1369، اسالمی ندوشن(هستند] جامعه[و نفاق و سردرگمی  و از همه بدتر آشفتگی فرهنگی...  -22
اسالمی .. (.گذرند اندازند و خشک و عبوس می روح که مردم سرشان را پیش می در جوامع بسته و بی -23

 ). 30: 1369 ،ندوشن
 و غیره و غیره درد اصلی[...] ترتیب ادارات و  نظم و حتی توسعه علم و فرهنگ وهیچ اصالحی  -24

 ).40: 1340، جمالزاده(کرد نخواهد را دوا ]اجتماع[
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در بسیاري موارد ) 1980(بندي لیکاف و جانسونشود، ممکن است طبقه بنابراین همانطور که مشاهده می
  .گردد مدار با اشکاالتی روبرو می هاي پیکره رسد، اما در مواجهه با حجم عظیمی از دادهبکارآمد به نظر 

  گیرينتیجه - 8
هاي  متوازن از زبان فارسی مشاهده شد، استعاره  مدار در پیکرههاي پیکره از نتایج حاصل از دادهچنانچه 
در این میان . شوند براي درك مفاهیم انتزاعی در زبان فارسی محسوب می يپویا و فراگیر ابزار ،مفهومی
هاي مفهومی بیشترین کاربرد را در زبان  از کل انواع استعاره درصد 74شناختی با  هاي هستی استعاره

ترتیب در  به درصد 1درصد و تصویري با  5درصد، جهتی با  20هاي ساختاري با  فارسی داشتند و استعاره
مورد وقوع،  66با » باال و پایین« هاي جهتی پنج حوزه مبدأ در طبقه استعاره. هاي بعدي قرار داشتند رده

مورد وقوع و  7با » عمق و سطح«مورد وقوع،  8با » داخل و خارج«مورد وقوع،  8با » روبرو و پشت«
  .ها بودند استفاده در این طبقه از استعاره هاي مبدأ مورد از پرکاربردترین حوزهمورد وقوع  7با » زیر و رو«

در عاره مفهومی به نام اصل یکسویگی در خالل این پژوهش یکی از مفاهیم مطرح در نظریه است
بندي  که طبقه نگارندگان به این نتیجه رسیدندهمچنین  .مواردي در زبان فارسی مورد تردید قرار گرفت

بندي انواع  هاي مفهومی، پاسخگوي مناسبی جهت دسته استعارهاز انواع ) 1980(لیکاف و جانسون
 بندي بازنگري به عملار در زبان فارسی نیست و الزم است در این طبقهمدها در پژوهش پیکره استعاره

  .آید 
  منابع 

، 23 و 22 ، شپازنـد ، »MIPVUشناختی با استفاده از هاي زبان تشخیص استعاره«). 1389(احمدي، امیر
  .17-7. ص

 -رویکـردي شـناختی   :هاي مفهومی رنگ در زبان فارسـی  استعاره«). 1391(افراشی، آزیتا و سجاد صامت
  دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران ،شناسی هشتمین همایش زبان؛ »پیکره بنیاد

سیک ومی شرم در شعر کالهاي مفه استعاره« . )در دست چاپ( افراشی، آزیتا و محمد مهدي مقیمی زاده
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهرانمجله علمی پژوهشی زبان شناخت ،» فارسی
 مجموعـه  در »معنـایی  مطالعـات  بـه  ايپیکـره  رویکرد« .)1390(مرتضی طاهري و کیومرث جهانگردي،
 انجمـن : تهـران  افراشـی،  آزیتـا  کوشـش  به ،شناسی زبان انجمن شناسی معنی کارگاه دومین مقاالت

  .اهورا نشر و ایران شناسی زبان
مـدار،  یـک تحلیـل پیکـره   : شناسی شـناختی هاي مفهومی از منظر معنیاستعاره). 1391(جوالیی، کامبیز

  .شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینامه کارشناسی ارشد زبانپایان
پایـان نامـه   . هاي فارسی و اسـپانیایی  زبانی در هاي مفهوم بررسی تطبیقی استعاره). 1390(حسامی، تورج

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات: تهران. کارشناسی ارشد
. ان فارسی؛ مطالعه موردي سمک عیارهاي مفهومی در زبتحول تاریخی استعاره). 1391(دیلمقانی، سمیرا

  .علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد : تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد
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مجموعه مقاالت پنجمین کنفـرانس   ، »اي شناسی پیکرهزبانی تا زبان  از پیکره«). 1382(عاصی، مصطفی
  .دانشگاه عالمه طباطبایی :تهران ،شناسیزبان

. ایالم از منظر معنی شناسـی شـناختی  هاي مفهومی درد در گویش کردي  استعاره). 1391(کریمی، وحیده
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. کارشناسی ارشدپایان نامه 

، »هـاي کودکـان   هـاي هسـتی شـناختی در دستنوشـته     استعاره«). 1389(معصومی، علی و مریم کردبچه
  .98 -79. ص، 23و 22،شپازند
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