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 :دهیچك
انستان، در جتاد    . جوهر استتعاره « حیرت»جوهر خالقیت است و « استعاره»

هتا  حستو و تجربتو و یالمتو مواجت       شناخت، همواره با اطالعات و داده
پنتدارینیو،   بنتد ، توجت ،  مقول )ها  شناختوِ ذهن توانایواست ی  ب  مدد 

ها و تجربیتات  دانست . دانشِ شخص از جهان را شکل مو دهند...( حافظ  و 
ما از جهان پیرامونمان بواسطۀ وجوه اشتراک و افتراق میان دریافتها  جدید 

ختود  شوند ی  بت  نوبتۀ   بند  موهایو دست ها و قابو پیشین در قالب حوزه
. گردند برا  تولید بواسطۀ ترییب و یادگیر  بواسطۀ قیتا  سنگ بنایو مو

آنجا ی  آفرینشها  ما، اعم از یالمتو و ییتر یالمتو، حاآتل آمییشتها       
در آن بافتتت « نشتتاندار»بینتتو و یتتا بهتتتر بیتتوییم، ناآشتتنا، ییرقابتتل پتتیش

« ینیواستعار»و قابلیت « استعاره»جایو است ی  . اجتماعو باشند-فرهنیو
در این مقالۀ جستار  ی  منتت  از پووهشتو در خصتو     . ذهن درگیر است

است، پووهشیران، پس از بررسو استعاره از نیاه ستنتو و  « ترجمۀ استعاره»
اند  ی  تعریفو فراگیتر از  امروزین و تبیین یاستیها  موجود، در آدد برآمده

رمتولو بترا    ا  ستاده و همت  یتس فهتم ف    استعاره ارائت  داده و بت  شتیوه   
بنتد  جدیتد از   بازشناسو آن ب  دست دهند ی  زمین  را برا  نتوعو دستت   

 . آوردانواع استعاره فراهم مو
 

زبانشناسو شناختو، استعاره، شرایط استعار ،  :یدیكل یها واژه
 ماتریس اطالعات واژه

 
 

 

 

Abstract: 

Metaphor is the core essence of creativity; and wonder, 
the core essence of metaphor. On the road of cognition, 
Human beings always encounter sensual, experiential 
and verbal information, which form the individual's 
knowledge of the world via the mental cognitive 
capabilities such as categorization, attention, 
conceptualization, memory, etc. Our knowledge of and 
experiences from the outside world are classified into 
domains and frames based on the similarities and 
discrepancies between the novel and earlier perceptions 
that would, in turn, lay a cornerstone for production 
through blending and also learning through analogy. 
Wherever our creations, Be it linguistic or non-
linguistic, are the product of unfamiliar, unpredictable, 
or rather, marked combinations in that very socio-
cultural context, metaphor and the metaphorization 
capacity of the mind are involved. In the present 
exploratory paper, that stems from a research on 
translating metaphors, the researchers first review 
metaphor from both traditional and contemporary 
viewpoints and then, upon highlighting the existing 
drawbacks, attempt to give an all-embracing definition 
of metaphor providing a simple, easy-to-understand 
formula for recognizing metaphors, which would pave 
the ground for a fresh classification of metaphors. 
Keywords: Image, contemporary poets, Persian 
Grammar. 
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ست که استعاره از حوزۀ بالغت صِرف و ایچند دهه

کهه  تر ای فراگیربخش کالم بودن به حوزهدر معنای زینت

نهه اینکهه   .همانا حوزۀ شناخت اسهت  سه ر کهرده اسهت    

: 6831شمیسها   )استعاره دیگر ابزار نقاشی کهردن شها ر   

-ای و کاربردِ همهنباشد  بلکه خاستگاهِ پنداره( 062-022

جائیِ آن در انواعِ کهالم بیتهتر در کهانون توجهه م افه       

این دیهدگاه کهه در حهوزۀ    .  لمی جهان قرار گرفته است

مثابه  ابهزاری   شود به زبان بهه ی شناختی واقع میزبانتناس

نگهرد  برای ساماندهی  پهرداز  و انتقهاا اعال های مهی    

استعاره در ایهن رویکهرد    ( . 8:0262  9گیرارتز و کایکنز)

کنهد و سه     منهد مهی  واقعیت را برای شهخ  سهاخت  

بندی ادراکای و کردارهای شخصی را مبتنی بر آن سازمان

(. 60: 6832  7کهاف و جانسهون  لِی) دنهاز واقعیت بنا می

وفهور   -همانطور که خهواهی  دیهد   –این در حالیست که 

کههاربرد اسههتعاره اسههتعاره و حهههور همههه جههایی آن در  

زندگی اجتما ی و رفتارهای فرد فراتر از آن می نماید که 

بتوانبا ارائه تعداد م دودی پرهیب جملگی انواع استعاره 

ن نمونهه  یکهی از کاربردههای    به  نهوا . بندی کردرا دسته

های جههان اسهت کهه    پدیده« نامگذاریِ»استعاره در کالم 

به ا تبار شباهتها و ت اوتهای آن پدیده بها دیگهر صهوری    

بررسهی   .گیرد و از زبانی به زبان دیگر مت هاوی اسهت  می

های دیگر دورنمهایی از  واژه در زبانبرابرنهادهای یک نام

سخنگویانِ آن زبهان و    کالمینه کردنو  8شیوۀ  پندارینگی

برگرفته از فرهنگ  تهاری،   -همچنین دیدگاه آنها به جهان

 از یکهی . دههد به دسهت مهی   -جغرافیا و روابط اجتما ی

 «گهردان  آفتها  » گه   جههان   سراسهر  در روینهده  گیاهان

 این گرد   جنب پارسی  زبان در نامگذاری این در. است

 گرفتهه  نظر در آن ابشت و خورشید گرد   واسط به گ 

گردانهد و  گلی که آفتا  آنرا می: البته دوپهلو) است شده

 ههر  آنکهه  حهاا . (گهردد گلی که خود به سوی آفتا  می

                                                      
1
 Geeraerts and Cuyckens 

2 Lakoff & Johnson 
3 conceptualization 
4 verbalization 

  متهاهده  زاویه نهایت بی از توان می را جهان در ایپدیده

  لیهرغ   گیهاه   همهین  نمونه   نوان به. کرد ثبت و ت لی 

 بهه  مختله،   جاههای  در آن نهام  در «خورشید» م وریت

 زبههاهنگی  حیهه  از متنههو ی  و مت ههاوی هههای صههوری

 . است یافته بازنمود

 (آفتا  گ ) اَفتو گ : لُری

 (کننده نگاه خورشید به) günebakan: ترکی

 (گ  خورشید) sunflower: انگلیسی

 (مذکر( )خورشید( با) گردنده) girasole: ایتالیایی

 (مذکر( )خورشید بزرگ) grand soleil: فرانسوی

 ( گتتن+خورشید) ヒマワリ: ژاپنی

+  ههههِ+  گههه ) auringonkukukka: فنالنهههدی

 (خورشید

 (خورشید به رو گ ِ) gulabaroja: کُردی

 (خورشید زیرِ) подсолнечник  :روسی

 (گِردک خورشید سوی به)  向日葵: چینی

 (گ  خورشید) Sonnenblume: آلمانی

 (خورشید چهره) surajmukhi: هندی

 (خورشید پرستتگر) التم   َبّاد:  ربی

 

شناسههی شههناختی   کههه  از دیههدگاه زبههان از آنجههایی

ههای  از سهتون «  اسهتعارینگی »و قابلیت ذهنهیِ  « استعاره»

سازی است  پژوهتگران با این پرسهشِ  شناخت و پنداره

ای سهاده و کارآمهد بهرای    تهوان سهنجه  اساسی که آیا مهی 

ایهن پهژوهش    بازشناسی استعاره بهه دسهت داد  گهام در   

 . بنیادی نهادند

این پژوهش  از یک سو بواسط  پرداختن به یکهی از  

سهت و  «اسهتعارینگی »ارکان خالقیت و نوآوری که همانا 

توانائیِ درک و تولید آن در هم  سهخنگویان بها درجهاتی    

مختل، وجود دارد  و از سویی دیگهر  بواسهط  رویکهردِ    

                                                      
5
 metaphorization capacity 
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 . خور اهمیت استروزآمد به این پدیدۀ شناختی در

 تحقیقپیشینه  .1

 استعاره در یونان باستان -2-1

 از یکههی  نههوان بههه باسههتان یونههان زمههان از اسههتعاره

 صهرفا   که شد می قلمداد تتبیه با همردی، ادبی های آرایه

 تتهبیهی  را اسهتعاره  ارسهطو . اسهت  داشته ادبی کارکردی

 و باشهد  شهده  حهذف  آن از تتهبیه  ادای کهه  شمرد برمی

ای مقاله در  (6830) 6لوین. دانست می قیاس را آن اساس

 از اسهتعاره  «0اسهتعاره  با  در ارسطو نظری »  نوان ت ت

 : کند می توصی، اینگونه را قیاس عریق

 «اله، » بهه  نسهبت  « » رابطه   که آنجا

 شها ر   «ج» بهه  هسهت  «د» رابطه   همچون

 بهه  را « » و « » جهای  به را «د» تواند می

 نسهبت  مثاا   نوان به. ببرد کار به «د» جای

 غهرو   نسهبت  همچهون   مر به سالی کهن

 پیری» را غرو  توان می پ  روز؛ به است

 .« مر غرو » را پیری و خواند «روز

 استعاره در سنت عربی و فارسی  -2-2

 و تمهام  بهه  تتهبیه  تقسی  با اسالمی دوره نویسندگان

 کهه  انهد  دانسته م ذوف تتبیه همان را استعاره م ذوف 

 مصهرحه   انهواع  به آنرا و شود می ذکر آن در بهمتبه فقط

-بنهدی کهرده  هایی دستهبا زیر مجمو ه... و تمثیلیه مکنیه 

-شناختی اسهتعاره در آفهرینش  اندکه صرفا  به جنب  زیبائی

 (. 6820: و کزازی 6828: شمیسا)های ادبی اشاره دارند 

 از اسههت اسهههت عاا بههها  مصههدر لغههت در اسههتعاره

  اریهت  معنهای  بهه  العهاره  یها  العاریه مجرّد ثالثی مصدر

 و رد» اند کرده  معنا اینگونه را  اریت لغت کتب. خواستن

 یا دادن امانت صوری به شخ  دو بین چیزی شدن بدا

 آن اصهطالحی  مهعنی(. 6082  منظور ابن) «گرفتن امانت

  از اسهت   باری آن و نیست لغوی معنای با ارتباط بی نیز

                                                      
1
 Samuel R. Levin 

2
 Aristotle's Theory of Metaphor 

 اسهت  شهده  وضع آن برای که معنایی غیر در ل ظ  کاربرد

 معنهای  و( وضهعی ) اصهلی  معنهای  بین متابهت  القه با

 معنهای  اراده از را ذهههن  کههه  ای قرینهه  با همراه مجازی 

( مجازی معنای) دیگر معنای سوی به و  دارد می  باز اصلی

 (. 86 بک  هاشمی) کتاند می

 متهبّه  فقهط  آن در که است ای استعاره مکنیه  استعاره

  از  بلکهه  باشهد  نتهده  ذکر» آن در به متبّه و باشد مذکور

 مانند کند داللت آن بر که شهود آورده چهیزی متبّه لوازم

 «بیهاویزد  پیکری در را چنگالهایش مرگ که آنگه»  باری

 ذکر  به  متبّه و  درنده حیوان به شده تتبیه مرگ آن در که

 آورده باشهد  «چنگالههایش   که  لوازم  از یکی و است نتده

 اسهتعاره (.61  بدال سینی ) کند می داللت آن بهر و شهده

 ت قهق    آن در متهبّه  یا مستعارله که است آن ه  تخییلیه

  تخِلی و وهمی امری صرفا  و باشد نداشته  قلی یا  حسّی

 امههری  کهه  فهو   مثهاا  در مهرگ  چنگالههای  ماننهد   باشد

 (.61 همان ) اسهت وههمی

 سوی دیگر مطالعای سنتی بر استعاره  اسهتعارۀ اما در 

 تتهبیه  ارکان از استعاره نوع این در. گیردمصرحه قرار می

 اسهتعارۀ . 6: است قس  سه بر و ماند می باقی به متبه فقط

 اسهتعارۀ . 8و مرش ه  مصرح  استعارۀ. 0 مجرده  مصرح 

 بهه بعهالوۀ   مجرده متهبه  استعارۀ مصرح . مطلقه مصرح 

 سهیروس .  اسهت  متهبه ( ههای  نتهانه ) مالیمهای  از یکی

 سبب به چون»: گوید می استعاره نوع این مورد در شمیسا

 نهوع  این به شوی   می متبه متوجه زودی به قرینه  وجود

 انهد؛  گ تهه ( اغهرا   از خهالی ) مجهرده  استعارۀ استعاره  از

 اغهرا   چنهدان  بهه  متبه و متبه پنداشتن یکسان در یعنی 

« .اسهت  رایه   و فهراوان  اسهتعاره   گونهه  ایهن . است نتده

 مرشه ه همهان   مصهرح   استعارۀ.  (1 6: 6828 شمیسا )

. اسهت  بهه  متبه( ص ای) مالیمای از یکی به بعالوۀ متبه

 مالیمهای  از یکهی  همهراه  را به متبه استعاره  نوع این در

 نهوع  تهرین  هنهری  و بهتهرین  ایهن . کننهد  مهی  ذکر به متبه

 خهود  اوج بهه  آن  در یکسانی اد ای چون است؛ استعاره

 و شهده  تقویهت ) مرشه ه  آن بهه  خهاعر  ایهن  به. رسد می

 مصهرح   اسهتعارۀ  (.2 6: 6828 شمیسا ) گویند می( قوی
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( صه ای ) مالیمهای  به بعالوۀ مطلقه  باری است از متبه

 را بهه  متهبه  اسهتعاره   از نوع این در. است متبه و به متبه

. آوریه   مهی  آن با را متبه و به متبه ص ای و کنی  می ذکر

 و تجریهد  ه  و است ترشیح ه  کالم در صوری این در

 حالهت  در اسهتعاره  و کننهد  مهی  خنثهی  را همدیگر ها این

 و آزاد) مطلقهه  آن بهه  جههت  ایهن  به. گیرد می قرار تعادا

 از و نهوع  تهرین  فهراوان  اسهتعاره   نوع این. گویند می( رها

 اسههت واالتههر مجههرده مصههرح  اسههتعارۀ از تئههوری نظههر

 (.8 6: 6828 شمیسا )

 جمله از)  آن انواع و اسهتعاره خهصوص در سهکاکی

 آبتخور از چه  اگر  که.  کند می  رضه را دیدگاهی(  مکنیّه

 است فرد به مهن صر ولی است مند بهره جرجانی اندیته

. اسهت  کرده جلب خود به را  فراوانی  انتقادهای و توجّه و

  نههظریه   شهارحان سخنان و م تاح در سکاکی کهالم آنچه

 توجّه با سکاکی که دارد این بر داللت است  آن بیانگر  او

 برپایهه  را آن است  حقیقت از ابلغ  استعاره  که نکته این به

 آن از تتهبیه  بوی  که  عوری  به دهد  می قرار تتبیه تناسی

 متهبّه  که است میسّر صهورتی در امر این و نتود فهمیده

 شهود  فهر   آن افهراد  از ویکهی  به متبّه  جن   در  داخ 

 آنچنهان  را استعاره اگر که  کند می  تأکید او(.22  سکاکی )

 بهه  قائ  و بگیری  تتبیه مبنای بر اند کرده بیان دیگران که

 وجهودی  وحهدی  و بهه  متهبّه  جههن   در  مههتبّه   دخوا

 و اسهت  توجیه قاب   غیر  آن ابلغیت نتوی   دو آن فرضی

 شود می م قّق موقعی  مبالغه.  نیست  تتبیه یک جز چیزی

 .شود به متبّه و  متبّه  میان وحدی ادّ ای که

 دالئه   بالغهی  کتا  دو در  جرجانی  سخنان از آنهچه

  اسهت  ان از حهاکی  آید مهی بهر االبهالغه اسرار و اإل جاز

 کهالم   کریمهه   آیههای  از مههتعددی  ههای  نمونه چه اگر  که

 رفته کار به استعاره  انواع آن در که  شا ران  اشعار و  وحی

 و جهامع  تعریه،  امّها  داده قهرار  بهررسی و ته لی  مورد

 و اسهتعاره  از بینهی   مهی مهتأخران نهزد  که  گهونه آن مهانع

 . (621: 6880 باسهه ور  )اسهههت  نههداده  ارائههه  آن  انههواع

 بیهان  بها  م ید غیر و م ید استعارۀ تتریح از بعد  جرجانی

 راه سههودمند   استعاره  آن  در که ای واژه هر کهه نهکته این

  اسههتعاره   بندی تقسی   به  فع   یا  بهود خهواهد اس  یا یابد

 اسهتعاره  را آن متهأخران  کهه  پردازد می قس  دو بر اسهمی

. ( همانجهها)انههد نامیههده مکنیههه اسههتعاره و تصههری یه

: گویهد  مهی ( تههصری یه ) اوّا نههوع  اسهتعاره  درخصوص

 یهک  بهه  خههود   اصههلی  مههسمّای  از را کلمه اینکه یکی»

 و رفتهه  کهار  بهه  اسه  آن جهای به که معلوم ثهابت چهیز

 اسهت   صه ت  بها  موصوف رابطه بعدی معنی با آن رابطه

=  لناظبیهه    نّت)  شود گ ته اینکه مهث . (همان)کهنی  نق 

 و باشهد  زنی مراد و( شهد نهمایان مها برابر آههویی مهادّه

 از مههراد کههه( دادم نتههان را روشههنایی=  نههورا  ابهههدیتُ)

 آن ماننهد  و برههان  و اسهتدالا  و بیان و هدایت روشنایی

 ایهن  واژه آن از: گ هت  و کههرد   اشههاره   توان می که باشد

 و اسهت  شههده  کهنایه مه هوم ایهن بهه یا شده اراده معنی

  مبالغههه و  اسههتعاره سههبی  بههر خهههود اصهههلی مسههمّای از

 «اسههت گردیههده  منتقهه   دیگههر معنههی یههک بههه درتتههبیه

 (.621: 6880 باس ور   به نق  از() 0  اسرار  جرجانی )

در خصوص اهمیت و جایگاه استعاره  ابن رشیق آنرا 

: 6823م مهود درگهاهی    )شمرد  مالط اصلی شعر بر می

و این نظرگاه تا اواخر سدۀ بیست  قهوی داشهت کهه    ( 80

بخش کالم و به نهو ی ان هراف   زینتاستعاره را با  نوان 

 . شمردنداز معنای قاموسی بر می

 استعاره از نگاه اندیشمندان معاصر  -2-3

 حاضرِ همیته اص  را استعاره( 80:  681) 6ریچاردز

 را اسهتعاره  کهاربرد ( 1:  688) 0مهارتین . شمرد برمی زبان

 معنهائی  الیه   کهه  چهرا  دانهد  مهی  سهبکی  ای آرایه از فراتر

 اضهافه  دارد  ارجهاع  آنهها  بهر  کهه  ههائی  پنداره به جدیدی

 شهود   مهی  تصهور  آنچهه  از تهر  رای  را استعاره او. کند می

 بهار  پهن   کلمه  صد هر در میانگین عور به که شمرد می بر

                                                      
1
 I. A. Richards 

2
 Martin, James H. 
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 .شود می گرفته بکار

 نسهبتا   و مت هاوی  منظهر  سهه  از زمان گذر در استعاره

 چیهزی  کهه  «مقایسهه » منظهر  از اسهت؛  شده دیده مخال،

 کهه  «جهایگزینی » منظهر  از نیسهت   تتهبیه  نو ی از فراتر

. کههرد جههایگزین واژگههانی  بههاراتی بهها آنههرا تههوان مههی

 ایهن  از است؛ «تعاملی» سوم منظّر(  8-86: 6836 6بلک)

 چند یا یک میان جدید تعاملی یا نوین دیدگاهی که حی 

 والنهگ   کهانی . )کند می ایجاد معنائی حوزۀ یک خصیص 

 «تدوینِ» جای به شباهت «ایجادِ» ویژگیِ این(.  1: 0221

 متهاهده  اسهتعاره  از بلهک  تعری، در توان می را شباهت

 .نمود

 بههه نسههبت ا  تعههاملی نظریهه  در( 82: 6836) بلههک

 جهان از ما درک الزم  که زبان زینت تنها نه آنرا استعاره 

 هها پنهداره  میهان  شهباهتی  که ترتیب بدین داند؛ می اعراف

 هها پنهداره  این به را متخصی هایویژگی و کند می ایجاد

. ندارند وجود استعاری رابط  این بدون که دهد می نسبت

 و خهاص  هایویژگی« سازیبرجسته» حی  از نظریه این

 کهه  دیگهر  ۀحوز به ای حوزه از آنها میان( رابطه) نگاشتِ

 .است نزدیک کنند  می بیان 0جانسون ولِیکاف 

 ههایی کهه بهدانها    اسهتعاره »کتا  جانسون با  ولِیکاف 

 کهه  کردنهد  مطهرح  را اسهتعاره  به جدید نگاهی «8ای زنده

 ایهن  در هها نهوآوری  و هها پهژوهش  از بسهیاری  گهذار  پایه

 نگهاه   ایهن  در. شهد  شهناختی   لهوم  منظر از و خصوص

 م هدود  شها رانگی  و ادبیای قلمرو به تنها دیگر استعاره

 همهه  روزمههره زبهان  در جههائی همهه  حهههوری و نیسهت 

  ای پنههداره هههای اسههتعاره آنههها بههه و دارد سههخنگویان

 چنین ایتان .گویند می  شناختی های استعاره یا( م هومی)

 یافتهه  سهخن  و مهتن  در کهه  هائی استعاره که شدند مد ی

 بنهائی  زیهر  ای پنهداره  ساختارهای از هائی تجلی شوند می

 و درک برای و هستند ما ذهن در( ای پنداره های استعاره)

                                                      
1
 Max Black 

2
 Lakoff & Johnson 

3
 Metaphors we live by 

4 conceptual metaphors 
5 cognitive metaphors 

 مها  اعهراف  جههان  انتزا هیِ  ههای  پنهداره  بها  ارتباط ایجاد

 .اند بایسته

 دسهته  سهه  به را ها استعاره( 6832) جانسون ولِیکاف 

  «1ای حاشهیه  استعاری های پنداره/ ای حاشیه های استعاره»

 و« 2متعهارف  اسهتعاریِ  های پنداره/ ای پنداره های استعاره»

 کننهد  می تقسی « 3نو استعاری های پنداره/ نو های استعاره»

 ههای  پنهداره  یا ای پنداره های استعاره صرفا  میان این از که

 و داننهد  مهی   هادی  اندیتیدن ویژگیِ را متعارف استعاری

 را باشهند  متعهارف  صهورتی  بهه  آنها گر تجلی که  باراتی

 ایتهان . دنشمر می بر روزمره زبان در مند نظام است اده قاب 

 جهذا   غیهر  نسهبتا   را ای حاشیه های استعاره(  0 :همان)

 کههه چههرا هسههتند منههد غیرنظههام و مجههزا کههه خواننههد مههی

 انسهان  کوه    :کتا  همان از مثاا) است قلی  تعدادشان

 ای پهاره  نیهز  نو های استعاره آنها  ز   به همچنین (. است

 را جدیهد  اندیتهیدنی  رو  و نیستند ما ای پنداره نظامِ از

 ایهن  ایتان(. هستند پدرساالر ها نظریه) .شوند می موجب

 و«  مههرده هههای اسههتعاره» ترتیههب بههه را اخیههر دسههت  دو

 شهناخت  توجهه  مهورد  که خوانند می«  نوین های استعاره»

 هههای اسهتعاره  دسههت  تنهها  و نیسههتند انسهان  فکههری نظهام 

 در بررسهی  خهور  در و«  زنهده  ههای  استعاره» را ای پنداره

 .دانند می شناختی شناسیزبان

درآمهدی  »کتها   در ویراسهت دوم   8زلتان کهووچش 

تمههایز میههان اسههتعارۀ (  : 0262)« 62 ملههی بههر اسههتعاره

و استعارۀ زبانی را بدینگونه شرح می( م هومی)ای  پنداره

شناختی  اسهتعاره یعنهی فهمیهدن    دهد که در دیدگاه زبان

. ایِ دیگهر  بواسط  یک حوزۀ پنداره 66ای یک حوزۀ پنداره

هر مجمو   منسهجمی از  »ای به  در جائی که حوزۀ پنداره

شود؛ مانند دانش سهاماندهی و منسهج    اعال  می« تجربه

در اسهتعارۀ  « زنهدگی »که بهرای فهمیهدن   « س ر»ما دربارۀ 

                                                      
6
 marginal metaphors/ marginal metaphoric 

concepts 
7
 conceptual metaphors/ conventional metaphoric 

concepts 
8
 new metaphors/ new metaphoric concepts 

9
 Zoltan Kovecses 

10
 Metaphor; A Practical Introduction 

11
 conceptual domain 



 استعاره با تکیه بر زبان شناسی شناختیسنجه ای بر بازشناسی : عبدی و همکاران 01

 

 .کنی  به آن تکیه می« زندگی یک س ر است»ایِ  پنداره

ایِ  پنوداره  ۀحووز ]مهواِ  این دیدگاه را به صوری فر

توان نمایش دادکهه   می [است« ب»حوزۀ پنداریِ « الف»

« 6حهوزۀ مقصهد  »را « ال،»شناسی شناختی حوزه در زبان

انهد و بناسهت بهه     0خوانند که معموال  م اهیمی انتزا ی می

. ای دیگهر فهمیهده شهوند    کارگیریِ حوزۀ پنداره واسط  به

شود کهه   نامیده می« 8حوزۀ مبدأ»نیز «  »ای  حوزۀ پنداره

 . هستند  معموال  م اهیمی ملموس

 مقولهه  بهه  سهنتی  نگهاه  با تقاب  در جدید رویکرد این

 بهه  و کهالم  ههای  ویژگهی  از آنهرا  کهه  داشت قرار استعاره

 رویکهرد  ایهن  در. گرفت می نظر در ای آرایه ابزاری  نوان

 درنظهر  ذهن ناپذیر اجتنا  های ویژگی از استعاره ساخت

 از انتزا هی  م هومی بهتر درک منظور به که شود می گرفته

   گریهدی ) پهذیرد  مهی  صهوری  ملمهوس  م هومی عریق

0262 :638.) 

 بررسهی  مهورد  ذههن  سهطح  در ایپنداره های استعاره

 بلکه یابند  نمی زبانی بازنمود آنها همگی و گیرند می قرار

 چراکهه  دارند  حهور نیز نمادها و آدا  هنر  فرهنگ  در

 اسهتعاری  تهوجهی  قابه   حهدود  تها  ما ذهن ایِپنداره نظام

 جههت  ابهزاری   نوان به آنها(. 18: 0262کووچش) است

 بها . کننهد  می  م  ذهن در مختل،  اندیت دو میان ارتباط

 ن هوۀ  ملکهرد   کته،  دنبهاا  بهه  شناسان زبان حاا  این

که -آنها «1زبانی بازنمودهای» عریق از ذهن در ها استعاره

 3ناندِی.هستند -شوندخوانده می« 2استعاریهای  باری»

 بازنمههای زبههانی هههای اسههتعارهبههر ایههن بههاور اسههت کههه 

 (. 6:  022) هستند ذهنی های استعاره

 8+عشق یک سفر است+ایِ در نتیجه  استعارۀ پنداره

                                                      
1
 target domain 

2 abstract 
3
 source domain 

4 concrete 
5
 Grady, Joseph E 

6
 Linguistic representation 

7
 Metaphoric expressions 

8
 Deignan,  Alice 

را در زبان انگلیسی با حهروفِ   «ایهای پنداره استعاره»که از آنجایی 8

توانهد بهازنمود زبهانی پیهدا کنهد       های زیر مهی به صوری

 (.6832وجانسون  لِیکاف )

 .ای  رسیدهبه چهارراه ما  (6

 .راه خود  را برودهر کسی باید  (0

 .بوده است راه دراز و ناهمواری (8

 .به بن بست رسیده استاین رابطه  ( 

 .به جائی برسدگمان نکن  که این رابط  ما  ( 

ای  هههای پنههداره  بعههدی در اسههتعاره  موضههوع مههه  

 66ایِ نگاشههت بههه تناظرهههای پنههداره. اسههت« 62نگاشههت»

شهود   مقصهد اعهال  مهی   های مبهدأ و   دهندۀ حوزه تتکی 

به »باال  (  )به  نوان مثاا  در مثاا (. 2:0262کووچش  )

 بارتی است که بیانگر س ر کردن به سوی « جائی رسیدن

  راه (8)در مثهاا  . همس ران این سه ر « ما»مقصد است و 

دراز و ناهموار از معنای فیزیکی آن فاصهله گرفتهه و بهه    

انهد اشهاره    کهرده  شان تجربه متکالتی که  تا  در رابطه

گیری در خصوص  نیز تعبیر تصمی ( 6)کند و در مثاا  می

 ...شود و ادام  رابطه به ذهن متبادر می

ای از  تههوان مجمو ههه بهها توجههه بههه ایههن تعههابیر  مههی

های میان این دو حوزه را به صوری زیر نمایش داد  تناظر

غالبا  از م هاهی  ملمهوس   « درک»که حاکی از آن است که 

 ( 8:0262کووچش  . )رودم اهی  انتزا ی می به سوی

 

 عشق: مقصد                     سفر: مبدأ   

مسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههافران                                                    

  تا 

 رابط   اشقانه                 وسیله س ر        

 رخدادهای یک رابطه                        س ر  

                                                                            
 

را با حروف مور  نمهایش  « استعاری  بارای»شده و  بزرگِ کوچک
دهند که در قل  فارسی امکان آن نیست  پژوهتهگران آنهها را بهه     می

 «زیهرخط کتهیدن  » و« )+(تهوپر کهردن میهان دو  المهت     »ترتیب با 
 .دهند نمایش می

10
 mapping 

11
 conceptual correspondences 
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میهزان                                مسهافت عهی شهده    

 پیترفت

موانههع سههر راه                                     تجربههه 

 متکالی

                   گیههری دربههاره انتخهها  راه   تصههمی 

 ها گزینه

ههدف یها اههداف         مقصد س ر                       

 یک رابطه

بتری را کرانی پدیهدار نیسهت و   خالقیت حاا آنکه  

این پندارۀ انتزا هی را در عهوا تهاری، و از ایهن     «  تق»

ها یا  بارای و واژگهان فهراوان دیگهری در     پ   با حوزه

از بررسههی . انههد و خواهنههد آورد رابطهه  اسههتعاری آورده

 :های زیر نمونه

 دانی که  تق  اوا چرا خونی بود؟: موالنا -

 .است تق یک کارزار : 6پت بناتار -

 تههق جنههگ نیسههت  ولههی بههه : 0وارن بارفیلههد -

 .ارزه جنگیدن برا  می

 خصمی که تیر کافر  اندر غزا نکتت: سعدی -

 خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست

    چو الله در چمن آمد به پرچمی : شهریار -

 شهید  تق چرا خود ک ن نسازد چاک؟ خونین

پیههروزی یهها /  تههق یعنههی:  8یههداللهی افتههین -

 جنگی نابرابر  در/ شکست

توان به استعارۀ  های از این دست  می و بسیاری نمونه

رسهید کهه خروجهی آن     +عشق جنگ اسوت +ایِ  پنداره

  «خون و خونریزی»  «کارزار»های استعاری همچون ت بار

 .باشد می... و « پیروزی و شکست»  «شهید»  «جنگیدن»

 روش شناسی تحقیق .2

-کته، افهق   که پژوهش در دست به دنباااز آنجایی

دارد و از « بنیهادی »ای در  له  اسهت  ماهیهت    های تهازه 

                                                      
1
 Pat Benata, Love is a battlefield (song) 

2
 Warren Barfield, Love is not a fight (song) 

3   6888ای بسته  انتتارای نگاه  متتری میکده: یداللهی افتین

ای  تأمهه  در ادبیههای موجههود  عریههق مطالعهه  کتابخانههه

های زبهانی و همچنهین   متاهدۀ  ملی و ت لیلی از پیکره

در جسهتجوی  ( کمهی -کی هی )فرازبانی  به روشی آمیخته 

 .آیدیافتن پاس، به پرسش پژوهش برمی

-م پژوهش نیز  عبق دستههای انجادر خصوص رواا

« شهاکل  پهژوهش  »بندی و تعری، ارائهه شهده در کتها     

توان پژوهش در دست را از نوع می(  6: 0228کرسوا  )

هها   در این دست پژوهش. برشمرد  رو  ترکیبی تأویلی

بهه  نهوان   «  ای فراگیهر  دسهی نظریهه  »پژوهتگر از یک 

ی هی و  ههای ک برد کهه ههر دوی داده  میاندازی بهره چت 

ایههن  دسههی چههارچوبی بههرای  . گیههردبرمههیکمههی را در

هها و نتهای    آوری دادههای جمعموضو ای مرتبط  رو 

 .آوردرود  فراه  مییا تغییراتی که از بررسی انتظار می

رو همانا ای فراگیر در پژوهش پیشاین  دسی نظریه

است که  لیرغ  نوپا بودن در مقام « شناسی شناختیزبان»

شناسی  بواسهطه جهوهری   های زبانبا دیگر شاخه مقایسه

 1المعهارفی بودن کاو  در جستجویِ معنا و دیدگاه دائهره 

ههای  داده به معنا در آن  قهادر اسهت از بهه انتهزاع بهردنِ     

ای پنهانِ روابهط معنهائی انهدک    نصوریِ زبان بر روی ژرف

 .نوری بیافکند

هها   حپژوهش ترکیبی کاربردگرایانه با کاربردها و راه

و بها مبنها   ( 6882  2پهاتون )برای متکالی مهرتبط اسهت   

ههای  قراردادن این نکتهه کهه پهژوهش همهواره در بافهت     

دههد  رویکهردی   رخ مهی ... اجتما ی  تاریخی  سیاسی و 

و امکههان ارائههه  (.66: 0228 کرسههوا )پسههامدرن داشههته 

 -هههای اجتمهها یراهبردهههائی پویهها و سههازگار بهها بافههت

 .سازدمیسر میفرهنگی مت اوی را 

 ای های پندارهاستعارهنقدی بر  .8

رویکههرد شههناختی بههه اسههتعاره   لیههرغ  روشههنگری 

ذههن انسهان  بهه    /ژرفش در خصوص ایهن ویژگهی مغهز   

                                                      
4
 transformative mixed method 

5
 overarching theoretical lens 

6
 encyclopedic 

7
 M. Patton 
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سمت ت کیک و برتری بختیدن به یکی از انواع اسهتعاره  

حهاا آنکهه     .سویه گرفتهه اسهت  ( ایهای پندارهاستعاره)

چنانچه بخواهی  این پدیدۀ همیته حاضر در زبهان را بهه   

نقهد  »  «ترجمهه »ای فراگیر بررسی کهرده و مهثال  در   گونه

ای جهامع و  کار گیری   نیازمنهد سهنجه  و نظیر آن به« ادبی

مانع و در  ین حاا ساده و کارآمهد بهرای بازشناسهی آن    

 .هستی 

ا این اد ا کهه  در تقاب  ب( 668: 0221) 6پاولکآندژی 

منهد صهوری    های نظام مدۀ ت کر ما به پاس این نگاشت

گیههرد  اشههاره بههه آرا مکتههب رمانتیسیسهه  در بهها     مههی

کند که زبان نه یک  دیدگاهتان نسبت به ت کر و زبان می

اسهت  ( Energeia)کهه یهک کهنش    ( ergon)م صوا 

و زبهان  در واقهع  زمهانی زنهده     ( 8 : 6888  0هومبولت)

ای بکهر را از عریهق کته،     کنهد ایهده   است که سعی می

بهه ز ه  پاولهک    . ابزارهای زبانیِ بدون سابقه شکار کنهد 

-پههی»هههای زبههانی را  صههوریلِیکههاف   (606: همههان)

بهه  . شهود  ههای ناخودآگهاهِ شهناختی متصهور مهی     «8پدیده

ای هستند  های ذهنی نامهها  مدتا  بر  بارتی دیگر  استعاره

صهرفا   شهوند و واژگهان    که توسط ناخودآگهاه انجهام مهی   

 الئمی از این فرآیندهای ذهنیِ مستق  و از پیش موجود 

به استعاره در وضهعیت  لِیکاف بدین ترتیب  نگاه . هستند

ولهی در تعریه، زیهر از    ( 602: همهان )ا  اسهت   پایانی

اسهتعاره    توجهه بهه نط ه  تتهکی       استعاره توسط شهلی 

که بهه سهاا   «  دفاع از شعر»ای به نام  شلی در مقاله. است

نقهش حیهاتی   »و پ  از مرگش به چاپ رسید  به  2 63

کند  چهرا کهه آن روابهطِ میهانِ      اشاره می« استعاره در زبان

گیهرد و بها    انهد نتهان مهی    چیزهائی را که قبال  درک نتده

گهر   مداومتِ این درک در عوا زمان  واژگانی کهه تجلهی  

هها یها    شوند برای بسته هائی می آنها هستند مبدا به نتانه

                                                      
1
 Andrzej Pawelec 

2
 Humboldt 

3
 epiphenomena 

4
 Percy B. Shelley 

5 A Defence of Poetry 

های اندیتهه و اگهر شها رانی جدیهد برنخیزنهد تها        عبقه

هائی چنین تازه را خلق کنند  زبان خواههد مهرد    بازخوانی

 (.0: 2 63شلی  )

ای ت ت  نوان  نیز در مقاله( 0228)2و سوریا 1رومرو

ههای  م هدودیت بهه  «  3بازنگری نظری  استعارۀ شناختی»

این نظریه در ت لیه  کاربردههای اسهتعاری غیرمتعهارف     

ای فراگیهر از   پردازنهد و په  از شهرح خالصهه     زبان مهی 

ههای آن  خهود الگهوئی     نظری  استعارۀ شناختی و نارسائی

ارائه « 8گ تارهای استعاریپاره»جدید برای تعیین و تبیین 

هههای  پنههداره»ایتههان بههه جههای اصههطالحای . دهنههدمههی

کهه از بافهت   «  بارای استعاری»اند و  که ذهنی« تعاریاس

است اده « گ تارهای استعاریپاره»جدا هستند  از اصطالح 

؛ چراکههه بههه ز هه  ایتههان و تأییههد ( 6: 0228)کننههد  مههی

گ تارهههای اسههتعاری تنههها پژوهتههگران ایههن مقالههه  پههاره

 .تعبیر در زبان هستند و نمود واقعی دارنهد واحدهای قاب 

ای که ذکر آن خواهد رفهت  آنجها    نیز  به گونه گاننگارند

بهه تعبیهرِ شهناختی در زبهان     « ههای اسهتعاری   باری»که 

یها  « گ تارههای اسهتعاری  پهاره »مدنظر هسهتند  اصهطالح   

دهند  با این ت اوی که  را ترجیح می« های استعاری گویه»

از دیدگاه نگارندگان تنهها یکهی   « گ تارهای استعاریپاره»

شههرایط »( ولههو شههاید پرکههاربردترین  )دهههای از بازنمو

 .هستند که در مب   بعدی خواهد آمد« 62استعاری

( 62: 0228)از نقطههههه نظههههر رومههههرو و سههههوریا 

گ تارهههای  گ تارهههای اسههتعاری را  بههر خههالف پههاره پههاره

قا ههدگی  بههی»تههوان بواسههط  دو شههاخ   واژگههانی  مههی

بهه ز ه    . متهخ  نمهود  « 60ای تقاب  پنهداره »و « 66بافتی

تان  با توس  جسهتن بهه تهوانش زبهانی افهراد  بافهتِ       ای

بهه کهار رفتهه بهرای واژگهان قابه        ( زبانی یها غیرزبهانی  )

                                                      
6
 Esther Romero 

7
 Belen Soria 

8
 cognitive metaphor revisited 

9
 metaphoric utterances 

10
 metaphoric conditions 

11
 contextual abnormality 

12
 conceptual contrast 
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ههای  های زبانی در بافتبینی است و چنانچه  باری پیش

زبانی یا غیرزبانی  هادی بهه کهار گرفتهه شهوند  کهاربرد       

واژگههانی مههد نظههر بههوده اسههت و در غیههر /الل ظههی ت هت 

بههرای روشههن شههدن ایههن . تعاریاینصههوری  کههاربرد اسهه

 (62-02: همان. )کنند مب    ایتان مثاا زیر را نق  می

پرسههد کههه حیههوان   سههارا از مههارین مههی ]
[: دههد  آموز  کجاست و او پاسه، مهی   دست

که اگر شهرایط  . پیتی من روی پادری هستش
بافتی فیزیکی و دانش عهرفین از یکهدیگر بها    

معنهای  گ تهار فهو  تنهاظر داشهته باشهد        پاره
حهاا شهرایط   . شود واژگانی در ذهن فعاا می

 :بافتی زیر را در نظر بگیری 
پرسههد کههه پسههر    سههارا از مههارین مههی  ]

[: دهههد ا  کجاسههت و او پاسهه، مههی یکسههاله
در اینجا  وقوع . پیتی من روی پادری هستش

یههک واحههد واژگههانی در بافههت غیرزبههانی    

متههود  ( پیتی به جای پسهر بچهه  )غیر ادی 
یها  « قا هدگی بهافتی  بهی »و ی است کهه بهه نه   

است و مخاعهب را  « 0ان راف»یا « 6نابسامانی»
کنهد   را به سوی تعبیر غیرواژگانی هدایت مهی 

هنجهار دیگهری کهه    . نماید که البته بسنده نمی
. است« ای تقاب  پنداره»گیرند  ایندو در نظر می

در مقابه   « کهودک »در این مثاا  پندارۀ هدفِ 
ت غیرواژگهانی  پندارۀ آغازه کهه بهرای برداشه   

یهک پسهتاندار   : یعنی)نماید  کودک مناسب می
شرایط را بهرای  ( سانانخانگی کوچک از گربه

گ تار اسهتعاری   فرآیند منظور شناختی این پاره
 . سازد مهیّا می

که خواهی  دید  این نظرگاه از جهای فراوانهی  آنچنان

به رویکردی که پژوهتگران در این پهژوهش نسهبت بهه    

 .د  نزدیک استاستعاره دار

 

                                                      
1
 anomaly 

2
 deviation 

 یافته های تحقیق-5

شمار پدیدۀ جهان اعراف ما  با بی شمار ویژگی و بی

شمار زاویهه  ه از بیهایتان قابلیت این را دارند کخصیصه

. شمار پدیدۀ دیگر در کنش و واکنش درآیندبی و جنبه با

های م تم  که پیتهتر  آندسته از آن رخدادها یا همنتینی

اند تبهدی  بهه   و در زمان جهاری بهوده  اند به وقوع پیوسته

گردنهد کهه رفتهه    ی می« 8نتانبی»های ها یا ترکیبپدیده

شهوند  رفته در تار و پود فرهنگِ یهک جامعهه تنیهده مهی    

حاا آنکهه  پویهایی   ...(. سوخته ولع   گیسوکمند  دالب)

و سر زندگی در هر فرهنگی با بصیری  نوبینی و پذیر  

هها  از پدیده«  نتاندار»آمیز ِ تک تکِ ا های جامعه در 

های نتهاندار درون  گاهی اوقای  این آفرینش. تناظر دارد

و ( عرح زوج و فهرد آمهد و شهد خودروهها    )اند فرهنگی

شهوند  گاهی از تعام  بها دیگهر فرهنگهها وام گرفتهه مهی     

برف سواری بها  )؛ گاهی شادی برانگیزند (دیوار مهربانی)

؛ گهاهی مهورد   (هها گورخهوا  )و گاهی دردنهاک  ( تیو 

-جامعهههه قهههرار مهههی  –پهههذیر  کافههه  آن فرهنهههگ  

شهوند  زده مهی و گهاهی په   ( کتهاورزی مکهانیزه  )گیرند

حسهابهای قهر    )شوند ؛ گاهی بومی می(پرستیشیطان)

؛ (منهدرس پوشیدن لباسهای نوی )و گاهی تقلید ( ال سنه

ریخهتن آ  پتهت   ) گاهی خاص یهک فرهنهگ هسهتند    

و ( تانی پرسیدن از غریبهن)و گاهی جهان شموا ( مسافر

جامعهه ایهران   -های باال که برای فرهنگآنچه در پدیده... 

نتهههاندار هسهههتند  متهههترک اسهههت  همهههان ویژگهههی  

بها فرمهوا    اناست به تعبیری که پژوهتگر« استعارینگی»

 .دننگربه آن می(   - زیر بخش )پیتنهادی 

 

 : به سوی تعریفی عملیاتی از استعاره. 5-1

ای  داشهت کهه پدیهده    اذ انبایست  در همین آغاز می

ههای انسهان   این چنین پرکاربرد که تقریبا  در تمامی کنش

های روزمره  خواندن متهون ادبهی برخهورد     نظیر م اوره)

                                                      
3
 unmarked 

4
 marked 

5
 towards an operational definition of metaphor 
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های هنری  آشه زی کهردن و    ها  بازدید از گالری با رسانه

همهراه  ( حتی رؤیا دیدن به هنگام خهوا  یها بیهداری   ... 

سختی بتوان با تعری ی با ابعاد تمامها  ملمهوس    است را به

 . فراچنگ آورد

از همنتهینی دو پدیهدۀ   . حیرت جوهر استعاره است

شود و ههر   همنتین  جریانِ درکِ معنی کندتر می پیتتر نا

برتر باشد -چه رمزگتائیِ نقط  اتصااِ این همنتینی زمان

ایهن  . شهود  زدگی بیتتر مهی آفرینی و شگ ت میزانِ حیری

های نوآورانهه و هنرمندانهه    های آفرینش ژگی از شالودهوی

 .است

از نظر شناخت انسان همواره در حاا تجربیدن اسهت  

دهد  های پیتین تطبیق می های جدید را با دانسته و تجربه

ههها و از آن عریههق بههه ههها و ت ههاویتهها یههافتن شههباهت

نگارنههدۀ مسههئوا ایههن . هههای نههوخاعرسهه ردنِ دریافههت

-ه را زمانی دریافت که دختهرک فرشهته  این نکتپژوهش  

دبستانی بود و یهک روز بهه هنگهام    در سن پیش  آوا  ا   

کهرد بها ابزارهها و اجهزای شهیر      تعمیر شیری که چکه می

  چنهد روز بعهد از آن   . «واشهر »از آن جمله بود . آشنا شد

وقتی که در یک پیتزافروشهی  پیتزائهی کهه سه ار  داده     

های زیتون سهیاه پاشهیده   حلقهبودند آماده شد و روی آن 

معصهومانه و    ای خالقانهه  جملهه « آوا  بهدی »شده بهود   

 بابههها  مهههن واشهههرا  اُ »برانگیهههز تولیهههد کهههرد؛ تأمههه 

 .«خورمنمی

های فیزیکی همچون رنهگ و شهک    از تناظر ویژگی 

میان این دو پدیده  نامِ فراگرفته شده برای پدیهدۀ پیتهتر   

ایهن مسهیرِ   . ید شده بودآموخته شده جایگزین پدیدۀ جد

ها را بهه ا تبهار وجهوه    شگرفِ یادگیری است که نادانسته

کنهی  تها   هایمان ارزیابی میاشتراک و افترا  آنها با دانسته

 .زنی  تا فهمیده شونددرک شوند و م ک می

هههای درونههی میههان ههها بههه تثبیههت ارتبههاط  اسههتعاره 

ه کننهد و از همینهرو اسهت که     های  ال  کمهک مهی   پدیده

بواسط  نمایاندن وجوه اشتراک و افتهرا   ابهزاری بسهیار    

قههوی و مانههدگار جهههت آمههوز  دادن و فهمانههدن نیههز  

های استعاری که اندیتهمندان بهرای فهه     تمثی . باشند می

. انهد آفرینند از این دسهته اند و میهای جهان آفریدهپدیده

-های زبانی مانند ارز  مهرهارز  نتانه»هائی نظیر مثاا

هها و جایگاهتهان در   های شطرن  در تقاب  با دیگر مهره

هها  شود و جن  و شهک  مههره  ص  ه شطرن  تعیین می

از پهدر   «تأثیری بر ارز  مههره در نظهام انتزا هی نهدارد    

شهعر آزاد  »و یها   6شناسی نوین  فردینان دو سوسهور زبان

 0از رابری فراست «مث  تنی  بازی کردن بدون تور است

توانهد زیبها و   انند یهک زن اسهت کهه مهی    ترجمه م»و یا 

 .«کار باشد و یا  زشت و وفادارخیانت
 

 3یشرایط استعار. 5-2

 
رسندمی هم به اقیانوس دو كه آنجا. 1 شکل  

و « واقعیههت»بتههر همههواره بههر دو اقیههانوس  

هها را  هر چند کهه اقیهانوس  . شناور است« خیاا»

اوقهای و   یانیست  ولیکن در پاره یظاهر یمرز

 یهها  برخهورد دو اقیهانوس تالقه    مکان یدر برخ

  .سازدیرا نمایان م یمتهود

  بههه نظهههر  یاسههتعاره و قابلیههت اسهههتعارگ  

دو اقیههانوس  یِتالقهه   همههان فصهه ِانپژوهتههگر

 یبه دیگر سخن  اسهتعارگ . واقعیت و خیاا است

است که از امکان جذ  و دفع  یذهن یویژگ کی

-یجهان نسبت به یکدیگر حاصه  مه   یهاپدیده

                                                      
1
 Ferdinand de Saussure  

2
 Robert Frost 

3
 metaphoric conditions 
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  .پایان داردیب یِپذیرشود و از این رو امکان

 
توسووط زوج  «موور »و « ازدواج»تلفیووق دو پنووداره . 2 شووکل

 سنگاپوری
عههور کههه در  کهه  فههو  هویداسههت  دو همههان

کهه در  « مرگ»و « ازدواج» غریب و دور از ه ِ هپندار

یههک   واقعیههت همنتههین نیسههتند  بواسههط  اقیههانوسِ

از   انهد و یکجانتهین شهده   یآمیز  ناآشنا و اسهتعار 

 یموجهب ایجهاد فههائ     رهگذر همین تل یق  جیهب 

 یمجاز  را در جامع یند که نظرای فراواناهجدید شد

 (. 026ژانویه ) برانگیخت

ذهن است که امکان ت قق  یِاستعارگ قابلیتِاین 

 یقهابلیت . سهازد یجدیهد را میسهر مه    یخیهاا و رؤیها  

نظیهر   یهمیته در کهار کهه بسهته بهه  وامه  بسهیار      

  ی  هو  و پهذیر  اجتمها   یفرهنگ  استعداد فرد

 ۀهمههواره آفریننههد ...م بوبیههت در میههان سههخنوران و

کهنهه   یهاهپندار نو و همچنین بیان مجددِ یهاهپندار

 .بوده است

در  یگر چندین سده به  قب بازگردی  و چرخه ا

کهن بزنی  نیز خواهی  دید کهه ایهن    یبتر یهاتمدن

  خیههاا بواسههط جسههمینه کههردنِدر  یقابلیههت ذهنهه

مل  در  ۀچون نگهبانان درواز یآثار ۀاستعاره  آفرینند

تخت جمتید که سر انسان و بهدن گهاومیش بالهدار    

دن شهیر  دارند  ابوالهوا در مصر که سهر انسهان و به   

 گردیههده... شهاخ در یونهان و  کدارد  اسهب بالهدار تهه  

 .است

پهر رنهگ    یها نقتدر جهان امروزین نیز استعاره

در کنهار   یو سیاسه  ی  تبلیغهات یهنهر  یهادر آفرینش

-یای ها مه   یو زبان یادب یِهمیتگ مرسومِ یکاربردها

بهرای الم یهک    سهی بهی شبکه بی یکافیست آگه. کنند

ریو را دوباره از یاد بگهذرانی  کهه برگرفتهه از     0261

استعاره سهاخته شهده    یاهورز  و عبیعت با پیونده

 .بود

ای بههه ناگ تهه  نمانههد کههه جههذابیت هههر اسههتعاره 

مهثال   . سنخیت آن حلق  رابط  وابستگی فراوانهی دارد 

  دانستن ایهن  «0»در استعارۀ موجود در شک   شمارۀ 

ن زوج سنگاپوری هر دو متصدی امور ک ن نکته که آ

هسهتند  بهه درک و   ( شهور چیزی شبیه مهرده )و دفن 

-کند و بر جذابیت آن میتثبیت آن استعاره کمک می

 . افزاید

 

 ماتریس اطالعات واژه .  .8

اسهتعاره  اعال های    خودِ کبار دیگر به کم  بیائی

واژه را چونهان یهک مهاتری  در نظهر      کمربوط به ی

از  یدوبعهد  یماتری   در ریاضهیای  آرایته   .بگیری 

ها ا داد  نمادها و یا  بارای است که در قالب ردی،

 ککه  آن یه   شهود و ینمهایش داده مه   یههائ و ستون

 . ندارد و ثابت متخ  یارز   دد

 

 
اطالعات واژهماتریس  3 شکل  
توان را می« زمین» ۀبه  نوان نمونه  اعال ای واژ

بسهته بهه   ( im , jn) -ت کیهک شهده   یههائ در سهتون 

  یواژگههان  سههاختیخطهه   یواجهه   یاعال ههای آوائهه

-جامعههه  ی  گ تمهان ی  کاربردشهناخت ی  معنهائ یو ه ن

از  کهر یه  یبرا یهائبا مؤل ه -...و یفرهنگ شناختی 

نمهایش  ( im , jn)زیر ههر سهتون    یهاآنها در ردی،

 .داد
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«زمین»ۀ واژ اطالعات ماتریس. 4 شکل  

 اعال ایِ مربوط به ماتری ِ یهاها و ردی،ستون

قابلیهت  بهه واسهط    -کهه   هستندباز  یهر واژه فهرست

بهه   ویژگیِ پویایی را -افزایش و کاهش در گذر زمان

-یماتری  مه  یهاهر یک از مؤل ه. افزایندواژگان می

-ترکیب یا آمیز  با واژه یبرا گردد« 6یم صل» دتوان

 . و آفرینش یک استعاره دیگر یا

مهاتری    بهاالترِ  یهاهرچه این آمیز  در ردی،

آن کمتهر بهوده و    0یصوری گیهرد  شهدّی نتهاندار   

دار زمهین »مهثال    . شودیم« نتانیب» یا  ترکیبنتیجه

در حوزه کاال و )زمین فرو  «   «(کترکیب با ملدر )

و کی یهت آن   خهاک )شهوره   مینِز»  «(با قطعه یآئه 

حرکهت در  ) زمهین لهرزه  »  «(بواسطه وجهود  ناصهر  

و  یکتههاورز)خیههز زمههین حاصهه  »  «(اوّا یمعنهها

پهر   یو نظیهر آنهها واژگهان   « (دوّم در معنهای م صوا 

کهه بهه تعبیهر     دنه دهینتان را به دست میبسامد و ب

انهد و بهه   «8مهرده »ههای  شناسان شناختی  استعارهزبان

 .« های کهنسااارهاستع»ندگان این مقاله نگارتعبیر 

 یهها مؤل هه   بواسهط  یواژگان یِترکیب یا همنتین

دارد و هرچه شدی ایهن   «دارنتان» یتر  حاصلپائین

آن  تهازگی و  یآفرینه حیهری   بیتهتر باشهد    ینتاندار

دوم  یدر معنها « زمهین »مثال   از آمیهز   . بیتتر است

به ترکیب ( ارزشمند یکاالئ یدر معنا)« زر»با ( خاک)

-زمین حاصه  »ای  که نسبت به رسیده« زمین زرخیز»

در « زمههین» ییها از همنتهین  . اسههت ترنتهاندار « خیهز 

شده و قاب  خرید و فرو  با  یبندقطعه کِمل یمعنا

منجر  i4 , j5  ت  و مؤل تستون ه یدر معنا« خوردن»

                                                      
1
 joint 

2
 markedness intensity 

3
 dead metaphors 

4
 aged metaphors 

 به تولید ترکیب

 
«خوردن» اطالعات واژۀ ماتریس. 5 شکل  

شده است که به قیاس از آن اخیهرا   « خوارزمین» 

دریها  »  «خهوار کهوه »چهون   ینتهاندارتر  یهها ترکیب

هها  در رسانه... و  «دک  خوار»  «ساح  خوار»  «خوار

 .شودیشنیده و خوانده م

 نویسندۀ مسهئوا ایهن مقالهه      ۀسر آغاز توجه ویژ

-یمه  یاهوم نوین بهه واژه در م « استعاره»به موضوع 

مجل  خت  بهه هنگهام    ککتاورز در ی کرسد که ی

یک منطقهه بهه    یهاص بت کردن در خصوص زمین

این آمیز   کدر. «خواررشوه یهازمین» :گرفت کار

« خهوار رشهوه »چرا که  نموددشوار میغریب  یِواژگان

اسهت کهه    تصه   کیه  ی اعال ات در ماتری ِ  بودن

-یبه کار م ]منصب+قدری  +[بویژه  ]انسان+ [ یبرا

بهدیع و   ]جاندار - [دیدۀپ کی یرود و اعال  آن برا

نی در تواو په  نها   در پایهان . نمهود یغیرقاب  فه  مه 

 .زدایهی کنهد  درک  از گوینده خواسته شهد کهه ابههام   

 ی  رسهیدگ اونجها همهه   ایمینه زِ»پاس، این بود که 

  ی  کودشهون بهد  یباس  ل تهونو بچینه   یمیخان؛ ه

نتهاندار  و  جهذا   یااسهتعاره . «...و یشخمتون بزن

توسط ذهن  یزندگ نتانِیب یهااز دا واقعیت برآمده

بهه واقهع  در    .سهواد ک بی یا ولو  کتاورزِ کی یپویا

صهوری گرفتهه اسهت     « یبختجان» یفو  نو  ۀواژ

« استعاره» یهااز دسته ییک انکه از دیدگاه پژوهتگر

 .است« یاستعار اندیتیدنِ»و 

کاف و جانسون  با یبه تعبیر ل« 1یم هوم ۀاستعار»

 یفاصهله و سهر در نظهام شهناخت     یاینکه از نگاه سهنت 

                                                      
5
 personification 

6
 conceptual metaphor ( ِاستعارۀ پنداره»پژوهتگران برابرنهاد-

(گیرندکار می تر دانسته و در این پژوهش بهرا مناسب« ای  
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 یهها از استعاره یانبوه فراوان یداشت  جوابگو یذهن

در حهوزه   یدنپژوه  و یا آنها را شایست نیستروزمره 

بدین ترتیب  لهزوم  . انگاشتینم یشناخت یشناسزبان

در نظهر گهرفتن همهان الگوههای     نگاهی جدیدتر بها  

 .نمودشناختی بایسته می

 

  از نگاه نگارندگان تعریف استعاره. 5-4

ههای دریهافتی از   هرگاه در جریهانِ پهرداز ِ داده  

-با نهو ی قا هده  ( خواه زبانی  خواه غیرزبانی)م یط 

 7یها همنتهینی   9گریزی یا نابسامانیِ بافتی در آمیز 

مواجه شوی   شرایط استعاری جاریست و بها شهکلی   

شههرایط اسههتعاری بهها . از اسههتعاره سههر و کههار داریهه 

کنندۀ پیام همراه از جانب دریافت« 3بهت»درجاتی از 

است که با شدی نتانداریِ آن آمیز  یها همنتهینیِ   

 . نابسامان  رابط  مستقی  دارد

در ساحت تولید  ایجاد شرایط استعاری بواسهط   

آگاهانهههه  نیمهههه خودآگاهانهههه و یههها   )پیچی سهههر

-از قوا د متعارفِ آن نظام اندیتگانی( ناخودآگاهانه

-میهزان نتهانداری و حیهری   . گیردزبانی صوری می

آفرینی از یک سو و پهذیر  زبانمنهدان در آن بافهت    

اجتما ی از دیگر سهو  درجه  م بوبیهت و    -فرهنگی

ا زمان و می  به باز تولیدِ استعارۀ خلق شده را در عو

ها بر روی عی هی  استعاره. کنند ر  مکان تعیین می

قرار دارند و هر چهه پهر بسهامدتر باشهند        از بسامد

و تثبیت   امکان بیتتری برای تبدی  شدن به اصطالح

 . یابندفرهنگ را می-آن زبان 1در قاموس

بههدین ترتیههب و بههه  نههوان نمونههه  وقتههی بههرای 

نیهک  »انگیزشهی   ههای نخستین بار یکی از سهخنرانی 

متاهده شود  بها چنهد اسهتعاره مواجهه     « 2ووئی چیچ

                                                      
1
 blending 

2 
juxtaposition 

3
 shock 

4 frequency 
5 idiom 
6 lexicon 
7 Nick Vujici 

  «!!مگر انسان بدون پا و دسهت هه  داریه ؟   »هستی ؛ 

تواند از امید سخنرانی انسان بدون پا و دست که نمی»

توانهد  ولی  چنین انسانی این قدر باایمان می»  «!!!کند

-رهاسهتعا »که به ز   نگارندگان از انواع ... و« !!باشد؟

ههای  هستند و هنگامیکه در سهخنرانی « های فرازبانی

  «زندگی یک س ر اسهت »: هایی نظیرایتان با  باری

میتهه یهه دسهتی بهه مهن      »   «به قلبهت گهو  کهن   »

« ههای زبهانی  استعاره»کنی   با برخورد می« برسونین؟ 

 . سر و کار داری 

هائی به شرایط اسهتعاری  با تأم  در چنین واکنش

ههای کودکانهه ولهی    مله  از یکی از بهازی مختل، و 

ای ژرف فرهنگِ ایرانی  نگارندگان بهه سهوی سهنجه   

 .  وار برای بازشناسی استعاره حرکت کردندفرموا

 فرمولی برای بازشناسی استعاره. 5-5

 
لرستان در سنگ قبرهایی به شکل شیرهای سنگی. 6 شکل  

اسههتعاره و  یهههایپیچیههدگ یورا نگارنههدگان 

  بهه  «پور كوال  » یِاندیتیدن استعاری  ملهه  از بهاز  

« یشهرایط اسهتعار  »ساده جهت تبیین وجهود   یفرمول

در کن هران   پژوهتگر مسئوا ایهن مقالهه    .ندارسیده

لهستان بهه   در شهر ووجِ 3و بالغت یشناخت بوعیقای

ت هت  نهوان    یشه اه  یادر قالب مقالهه  0262ساا 

« 8در تبلیغهای  یکالم-یدیدار-یشنیدار یهااستعاره»

 .نموده است این فرموا را مطرحنیز 

                                                      
8
 Cognitive Poetics and Rhetoric: Łódź, Poland, 

28-30 January 2010 
9
 Audio-Visio-Verbal metaphors in advertising  
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ذهههن  ۀدهندجهذا  و رشههد  یهههایاز بههاز کهی ی

« پهر کهال  » یِشهناخت زبهان  یزبان  بهاز یکودکان فارس

کودکهان را در سهنین   رونهد رشهد معنهایی    است کهه  

 ههای مؤل هه آشنایی با  ؛کندیم تقویت یآغازین زندگ

 واز اجزای آن نیز بهوده   کهباا  یدر معنا« پر» یِمعنائ

 یِایههن ویژگههاینکههه  وکههردن اسههت « پههرواز»  الزمهه

هسههتند و از حیوانههای  ایهاسههت کههه دسههته«پرنههده»

هههای پرنههدگان و تمههایز آنههها از دیگههر فراگیههری نههام

به شهمار آوردن دیگهر جهانوران و یها     . ... حیوانای و

کودکانهه و   تنبیههی ها در این زمره مسهتوجب  جانیب

بهدین  . !...(شتر که پر نهداره ) انگیز استخاعرهبعدها 

... « کبههوتر پههر»  «پههرک گنجتهه»  «کههال  پههر»عریههق 

.. .و « پهر  بتهقا  »  «پهر  اال »  «شیر پر»اند و درست

 .نادرست

المعهارف کلمبیها   اگر بخواهی  آنگونهه کهه دایهره   

وار و بهه  تتبیه و استعاره را فرمهوا ( ویراست شت )

 :شک  زیر نمایش داده است

جههان ماننهد   : تتهبیه )ست ا « »شبیه  «ال،»

 .(یک ص نه است
جهان یک صه نه  : استعاره)است  « » «ال،»

 (.است
 م  کنی   بد نیست در اینجا ما نیز فرموا خهود  

 :پر ارائه نمائی گیری از بازی کال را با الهام

 

 «!!!نداره «ب»كه  «الف»، ولی ... »

 
لزومهها  دو حههوزۀ «  »و « اله، »فرمههوا  در ایهن  

منظور از . باشند« 6وجود» توانندای نیستند و میپنداره

« هرآنچه هسهت » اندیشبزرگ وجود با تأسی از خیامِ

گانه باشهند  توانند قاب  درک با حواس پن بوده که می

و یها  ...( بدن  ا های بدن  فلک  لعبت  دختر  رز و)

                                                      
1
 entity 

خداونهد  تهق    )انتزا یِ ذههن  قاب  تصور با توانائی 

 ...(.صداقت   اع ه و

از عریهق  « وجهود »دو ای میهان ایهن   ایجاد رابطهه 

آنگونههه کههه در مههاتری   –هههای آنههها  «0خصیصههه»

از یهک نقطه     -واژگان بهه نمهایش درآمهد    اعال اتیِ

 خهوانی   امکهان ترکیهبِ   مهی « م صه  »اتصاا که آنرا 

ر که ذکر همانطو  سازد کهای را فراه  میپدیده-میان

آن رفت  هر چه این رابطه نتهاندارتر باشهد  درجه     

 . استعاری بودن آن بیتتر است

های این فرموا این است کهه بهرخالف   از ویژگی

را «  »و « اله، »شناسان شناختی که رابطه   نگاه زبان

رابط  استعاری بوجود آمده که از پندارند  یکسویه می

لزوما  یکسهویه    شودعریق این فرموا بازشناسانده می

( حهوزۀ انتزا هی   کذکر حوزۀ ملموس در جههت در )

تواند ه  دوسویه باشد و ه  میهان حتهی   نیست و می

 .انتزا ی و یا ملموس« وجود»دو 

« ولهی »نکت  بعدی نیز این که  سه نقطه و پیونهدۀ  

در ابتدای این فرموا  حاکی از ل ها  کهردن  ناصهر    

... ای وینهه زمفرامتنی نظیر فرهنگ  بافت  دانهش په   

در ارائ  این سنجه و نیز پهرداز  آگاهانه  اعال های    

دریافتی توسط گیرنهدۀ پیهام و در نظهر گهرفتن  هدم      

 . های پیتین استها و دانستهسازگاری با دریافت

ما لعبتکهانی   »بدین ترتیب  در این مصرع از خیام 

-در دو نقطه این فرموا جوا  می «و فلک لعبت باز

كوه   «موا »+. دهد و رابطهه اسهتعاری موجهود اسهت    

. +نیست «لعبت باز»كه  «فلک»+و  +نیستم «لعبتک»

جمهاا دختهر رز نهور چته  ماسهت      »و یا در مصرع 

 «چشم»+و  +دندار «دختر»كه  «رز»+از حافظ  «مگر

-نموی  «نور چشم»كه  «جمال»+و + دندار «نور»كه 

 .اندسه رابطه استعاری +تواند باشد

 «...بنی آدم ا های یک پیکرند »در شعر معروف 

                                                      
2
 attributes 
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كه اعضای  «هاانسان»+از سعدی نیز رابطه استعاریِ 

یک نظام استعاری بوجهود آورده   +نیستند «بدن»یک 

ههای ایهن رابطه     است که در ادامه شعر نیهز ویژگهی  

چو  هوی بهه  »اند؛ قر  گرفته شده« حیری آفرین»

انههدازۀ پرهههای  تههق بههه »در . «...درد آورد روزگههار

از سههرا  سه هری نیهز شهرایط     « صداقت آبی است

صداقت پور  +و  +عشق آبی است+  گانسه استعاریِ

موجههود + پرهووای صووداقت آبووی اسووت+و + دارد

 .هستند

-زندگی روزمره نیز مهی  ۀنه تنها در شعر  که در حوز

ها را بازشناسهی  توان به مدد این فرموا به راحتی استعاره

ان بازی باال  تمامی مواردی که نادرسهت  مثال  در هم. کرد

: انهد ی استعاره ظاهر شدهأنمودند  بعدها در هی-جلوه می

« اال  پرنهده »در نقو  برجست  ایرانِ باستان  « شیر بالدار»

و  6در کارتون شِرِک و یا نتان تی  فوتباا ایتالیایی کیه وو

 ... . شناخته ونابرای اجسام پرندۀ « بتقا  پرنده»

نماید و به نظهر  ملکرد استعاره بسیار فراتر میحوزۀ  

. رسد در تمام شئونای زیستن و نوآوری درگیر اسهت می

ی روزمهره  توان به بسیاری از رخدادهامی  به  نوان نمونه

-شنوی  یا در کوچه و خیابان متاهده میکه در اخبار می

فرهنگهی ایهران   –کنی   اشاره کرد که در بافهت اجتمها ی  

خودکتی دسهته جمعهی   »: استعاری هستندحاوی شرایط 

ای با تهوانش  نائ  شدن به دانش پیچیدۀ هسته»  «هادل ین

  «جیگههرعال»  «سههازی موجههودای زنههدهشههبیه»  «داخلههی

توسط یک  اسکار ۀدریافت جایز»  «های خودراناتومبی »

  «پرایهد خسهته  »  «پیوند ا های بهدن »  «کارگردان ایرانی

ن رئهی  جمههور فیلی هین بهه     دشهنام داد »  «فروشی هکلی»

سربریدن همنو ان در سدۀ بیست »  « اهمتای آمریکائی

دادن انگتهت  نتهان »  «نماهای دا شو یک  توسط انسان

گوجهه  »  «ت در معنههای موافقههت یهها موفههق بههودن سههش

در و »  «الک جیهغ »  «آپارتمان کلیهد نخهورده  »  «گیالسی

 الیکسب مهداا عه  »  «شیته پنجره در م هوم مادۀ مخدرِ

                                                      
1 A.C. ChievoVerona 

 ...و« الم یک توسط یک بانوی ایرانی

« بههت »آنچه در مواجهه با موراد بهاال موجهب ایجهاد    

البته درجاتی از بهت بسته به میزان بسامد وقوع و تازگی )

شود و پژوهتگران از آن به مثاب  نقطه  مکه    می( رابطه

اند  هه  افهق بها    در بازشناسی رابط  استعاری سود جسته

. شناسهی شهناختی  اسهت   بویژه زبهان نگاه  لوم شناختی  

شناسی شناختی رویکردی است که به زبان به  نهوان  زبان

-ابزاری برای ساماندهی  پرداز  و انتقاا اعال های مهی  

 (.8: 0222  0گیرارتز و کایکنز)نگرد

در ایهن رویکهرد  بررسههی زبهان از منظرگهاه بررسههی     

 هههای دوگانهه در جهههت نقههش« 8پنههدارینگی»الگوهههای 

آن « ادینهه کهردن  من» .اسهت «  تعامه  »و «  ه کردنادینمن»

نقش » . سازدها را متجلی می«پنداره»نقش زبانی است که 

سهازیِ ارتباعهای بهه    زبان ه  به تسههی  و غنهی  « تعاملی

 (. -66: 0221  2و گرین 1ایونز)گردد عر  مختل، برمی

انسان  در هر زمان  مکان و موقعیت  میهزان متخصهی از   

گریِ ذهنش از اختیار دارد و بسته به غرباا دررا « 3توجه»

های دریافتی از م یط سهمی از توجهه خهود را بهین    داده

 (0- : 0221) 8و اشههمید راونگههر. کنههدآنههها تقسههی  مههی

  «تجربهه »های شهناختی از سهه منظهر    پرداز  ذهنیِ داده

کنند که در مواجهه بها  را مطرح می« دقت»و « برجستگی»

 ت ههت پههرداز ِ ( اسههتعاری) هههای نامتعههارف دریافههت

و « 66فهاهای ذهنهی » و فراخواندنِ« 62هاآمیختگی پنداره»

مثال  در مواجهه بها  . گیرنداعال ای مربوط به آنها قرار می

بهه واسهط     .«هها گورخهوا  »  بهاریِ  شنیدن یا خوانهدنِ 

بیتهتری  « توجهه »  واژهدو همنتینی تعجب برانگیز ایهن  

ز  دو پنههدارۀ شههود و بهها آمیههمعطههوف بههه درک آن مههی

-فرامتنههی و فرهنگههی و اعال ههایِ« گههور»و « ندخوابیهه»

                                                      
2
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کنهی    بازخوانی مهی « هاخوا کارتن»اجتما ی که مثال  از 

 .کنی به سوی کت، معنی حرکت می

ها با ایهن دیهدگاه از آنجهائی اهمیهت     بررسی استعاره

هها و جوامهع قهادر    یابد که در مواجهه با دیگر فرهنگمی

ههای فراوانهی را در چگهونگی خلهق     شگ تیخواهی  بود 

-های جدید  شبیه و یکسان تجربه کنهی  کهه مهی   استعاره

 و»سورۀ روم کهه   00توانند مصادیقی باشند از آی  شری ه 

 ت هاوی  و زمهین   و هها  آسمان آفرینش الهى  هاى نتانه از

 بهراى  امهر  ایهن  در همانها  شماسهت؛  ههاى  رنگ و ها زبان

  .«6تاس هایى نتانه دانتمندان

 

 گیریبحث و نتیجه .6

از تعری، سنتی و کاربردِ صرفا  « هاستعار»کوتاه اینکه  

ای  لهوم  هبسیار گرفته است و سر از پایه  ادبی آن فاصل

  «شناسی شهناختی زبان» نوپایِ رویکرد. شناختی در آورده

-یهژه انگارد  جایگاه وبواسط  اینکه زبان را یکسر معنا می

اپهذیر  نئیزاری مبنائی و جهدا اب»مثابه  ای برای استعاره به

بها  . قائ  اسهت ( 681: 0222ویوین ایوانز  )« برای اندیته

-این حاا  شارحین این حوزه که در ابتدا به حهور همهه 

سهخنگویان بهاور    همه   ۀروزمهر  جائی استعاره در زندگیِ

-ههای پنهداره  استعاره»داشتند  رفته رفته به بررسی صرفِ 

را از « مرده» و« نوین»های دیگر دستهبسنده کردند و « ای

 . اهمیت کمتری در دستگاه شناختی بر شمردند

نگارنههدگان ایههن مقالههه  بهها نگههاهی کاربردگرایانههه و  

فراگیرتر به استعاره در همان چارچو  شناختی  تعری هی  

جدید و  ملیاتی از این ابرپدیدۀ ذهنی به دست دادند که 

حاصه  از نابسهامانی   زدگهیِ  اساس آن مبتنی بهر شهگ ت  

گیری در آمیز  یها همنتهینی دو یها چنهد     بافتی و قا ده

 شهناختیِ  از این رهگهذر و ملهه  از بهازیِ   . است« وجود»

وار دسهت  ای فرمهوا پژوهتهگران بهه سهنجه     «کال  پر»

                                                      
 أَلْوانِکُ ْ وَ أَلْسِنَتِکُ ْ اخْتِالفُ وَ الْأَرْ ِ وَ السَماوایِ خَلْقُ آیاتِهِ مِنْ وَ 9

 لِلْعالِمینَ لَآیایٍ ذلِکَ  فی إِنَ

زبهانیِ از  -اجتمها ی -فرهنگهی  اند که تکیه بر دانهشِ یافته

و بها  ناشی از  هدم تطهابق تجربه  نه     و بهتِموجود پیش 

-در این سنجه  بر خالف فرمهوا . های پیتین دارددانسته

« اله، »میان دو وجودِ « هستن»های موجود که تنها رابط  

کردند  هر گونه رابطه  م تمه  میهان    را مطرح می«  »و 

گیهری دارد و آن  قابلیهت نتهانه  «  » و «ال،»وجودهای 

 . باشدمی« !!!  ولی ال، که   ندارد...»

ن این دیدگاه  شاید بتوان استعاره را به با در نظر گرفت

تقسی  نمود و از آنجا « زبانی»و « فرازبانی»دو دست   مدۀ 

های ههر یهک حرکهت    به سوی تمایز میان انواع زیردسته

  «فرو ریز  ساختمان بهر اثهر آتهش سهوزی    »مثال   . کرد

پهر  تصهویر در آگههی    »و « شکسته شدن دیوار صوتی»

فرازبانی هستند را  هایزمرۀ استعارهرا که از « فیل  آلزایمر

ههای مهوقعیتی  شهنیداری و    توان بهه ترتیهب اسهتعاره   می

دیداری در نظر گرفت و بریدۀ ماندگاری از نیمها یوشهی    

ن وی بهه   زبانیِ  یک استعارۀ( ترا من چت  در راه ) را 

حسا  آورد که ساختارِ متعارفِ زبان فارسهی را  امدانهه   

و از این ( ا در جایگاه نهادیم عو حهور)شکسته است 

زبانان نقش بسهته  عریق در حافظ  جامع  گ تمانی فارسی

بندی مستلزم پژوهتهی دیگهر و   صدالبته  این دسته. است

های فراوان دیگر است و در اینجها تنهها بهه    بررسی نمونه

-ای پیتنهادی برای جستار بیتهتر آورده مهی   نوان حوزه

 . شود

شهناختی در  ر این مقاله  زبهان  رود که انتتاامید آن می

کههه خههود در فهههای جامعهه   لمههی )یههک مجلهه  ادبههی 

سهرآغازی باشهد بهرای    ( کتورمان حرکتی استعاری است

تهتر میهان ادیبهان ارزشهمند و     بی اندیتی و همنگهاریِ ه 

ههای ادبهی   بهر سلسهله جبهالی از داده     دان که تکیه بسیار

کهه بهه   شناسان دلسوز و روزآمهد  زمین دارند و زبانایران

 . پردازندزوایای فراوان نوین میاز  بررسی زبان
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