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  چکیده
 ي  حوزهکیدر قالب  ی انتزاعي  حوزهکی از یمی مفاهانی استعاره به ب،ی شناختیشناس یمعن

  ییها  استعارهي  در بردارندهزی نیزبان فارس از اصطالحات يادیبخش ز. پردازد یتر م ملموس
 دای پيادی کاربرد ز،ی و فرهنگی که در زبان خودکار مردم و در سطوح مختلف سنباشند یم

 به یفیتوص-یلی تحليوهای و به شکافی استعاره لهی حاضر در چارچوب نظرپژوهش. اند کرده
 ت،ی جذابجادی ا،یشناخت ییبای زي ابزار در راستانی اي انواع کارکردهایدنبال بررس

 نوجوانان جی گفتار راانی در مخاطب در ميرگذاری اهداف و تأثي و القابرد شی پ،يساز دهیپوش
 اهداف مورد نظر نوجوانان ي کاربرد انواع استعارات در راستایاوان بر آن بود تا فریسع. است

 سال و حجم 15-18 یرستانیآموزان دب  پژوهش دانشنی اي آماري جامعه. مشخص شود
 يهاکیاز تکن.  انتخاب شدنديا  خوشهی تصادفيریگ  نفر و به روش نمونه550 برابر با يا نمونه

 ی فراواني  شامل محاسبهی کمی و بررسصدانامه، مشاهده و ضبط   پرسش،ي حضوري مصاحبه
زمون آ  وي آماريها وهی زبانوران و اعمال شي انواع استعارات استخراج شده از کالم روزانه

 کار   استعارات بهنی مابي معنادارزی که تمادهند ی نشان مجینتا. دی استفاده گردیمجذور خ
 يشتری بي از عبارات استعارنآموزان دختر و پسر وجود داشته، پسرا رفته در مکالمات دانش

 نوع بوده و پس از آن استعارات نی پربسامدترياستعارات ساختار.استفاده نمودند
  . برخوردار بودنديشتری بی در پسران از فراوانیدر دختران و جهت یشناخت یهست
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  مقدمه. 1
 ی است که در کنار نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي، فناورينهاي نویعلوم شناختی یکی از دانش

این رشته از . دهنداند تشکیل می نام گرفتهNBIC 1هاي همگرا را کهموعه دانشاطالعات مج 
 يشناسی، هوش مصنوعی و فلسفهشناسی، زبان، روان2هایی نظیر علم اعصاب عهمجمو زیر

 به باور لیکاف و جانسون، علوم شناختی به بررسی هر نوع ساختار یا .استذهن تشکیل شده 
شناسی است که از شناسی شناختی یکی از مکاتب نوین زبانزبان .دشو گفته می کارکرد ذهنی

اي براي کشف ساختار نظامِ شناختی انسان زبان را وسیلهه،  میالدي شکل گرفت1970 يدهه
اصطالح معناشناسی  .پردازد زبان انسان، ذهن و دنیاي واقعی او میيداند و به بررسی رابطهمی

برابر آراي اندیشمندانی   مطرح شد و این نگرش در3رج لیکافشناختی نخستین بار از سوي ج
لیکاف برخالف پیروان دستور زایشی، زبان را مستقل از .  قرار گرفت5 و چامسکی4چون فودور

داند بلکه معتقد است زبان براي بیان معنا، متناسب با معنا، فرهنگ، ارتباط و جسم ما نمی
با . استما  جسمیهاي  اییي فرهنگی و برخاسته از توانهانیازهاي ارتباطی، وابسته به ریشه

هاي زیادي در زمینه شناخت گذرد اما پیشرفتکه مدت زیادي از عمر این مکتب نمیاین
شناسی تبدیل گردد و تعامل درخور توجهی را ترین مکاتب زبانداشته و توانسته به یکی از مهم

شناسی سی، هوش مصنوعی، فلسفه و مردمشناشناسی، عصبها همانند روانبا دیگر رشته
محدود  آفرینی تنهاکالسیک مربوط به زبان، استعاره به عنوان ابزار زیبایی در آثار. باشدداشته 

 مفهومی جورج يخصوص نظریه استعاره شناسی شناختی و بهظهور زبان. به ادبیات و شعر بود
شناسان شناختی، استعاره زبان از منظر. د استعاره گشوي نوینی به روي مطالعهيلیکاف دریچه

گلفام ( شودتر اطالق میقالب تصورات ملموس گونه فهم و بیان یک مفهوم انتزاعی درربه ه
  )).1:1992(  به نقل از لیکاف1381

   
  
  

  

                                                
1. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Technology 
2. neuroscience 
3. G. Lakoff 
4. Fodor 
5. N. Chomsky 
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یکی  .دانندشناسان شناختی رفتارهاي زبانی را بخشی از موهبت شناختی عام انسان می معنی

 برخی مفاهیم بر مفاهیم 1ناختی، قدرت تخیل است یا همان توانایی نگاشتهاي ش یاز توانای
به عبارتی، زبان به عنوان یک جزء اصلی شناخت انسان کارکردي شناختی دارد و داراي  .دیگر

 اساسی از يجنبه. باشد ها، توجه به استعاره می ژگییتنوع و خصوصیاتی است که یکی از آن و
 استعاره در این يمطالعه.  است"نظریه شناختی استعاره"، تقلمروي زبان شناسیِ شناخ

  .اي برخوردار استطور خاص در معناشناسی شناختی از جایگاه ویژهرویکرد و به 
 است و هاي مختلف زبان توجه بسیاري را به خود جلب کردهامروزه بررسی استعاره در حوزه

. باشدترین حوزه ها میکی از مهمیاي رهتردید گفتمان محاوخاص زبان ادبی نیست و بی دیگر
به این ترتیب، این پدیده پاي خود را از حوزه ادبیات و شعر فراتر گذاشت و به دنیاي گفتار 

نقش مهمی در  استعارات قراردادي. تر شدوران راه یافت و نقش آن در کالم روزمره پررنگزبان
ه عبارتی با تحلیل استعاره در محاوره د؛ بنها دارک آنیاهداف کالمی و استراتژ برد پیش

برقراري ارتباط بین  این پدیده معنایی در مکالمات زبانی،. توان به قدرت آن پی بردمی
همچنین پوشیدگی پیام نقش   تفکر وسازي هگویان نوجوان، بازنمایی عواطف، برجست سخن

  .دمهمی دار
که  آنکنیم بیازوکار استفاده میما در بسیاري از گفتگوهاي روزمره خود پیوسته از این س

یند بالغی دیگر آعنی این فری. ها است شدگی آندلیل خصوصیت  شفاف متوجه باشیم و این به
 گیري کالم ارتقا پیداتر در شکلمختص شعر و آثار ادبی نیست و به سطحی بسیار گسترده

  بلکه خاستگاه آن را باید در زبان نیست کلی در خالصه بگویم، جایگاه استعاري به«. استکرده
 » ذهنی دیگر یافتي ذهنی برحسب حوزهيسازي یک حوزهچگونگی مفهوم

استعاره یعنی نگاشت بین حوزه ها در دو نظام  «:لیکاف معتقد است). 1993،19لیکاف،(
عنوان یکی از اصول اساسی در  بنابراین استعاره بازنماد ادعایی است که به). همان( »مفهومی

  .اندکدیگر درهم تنیده شده یبر اساس آن زبان و تفکر باباشد و شناسی شناختی مطرح میانزب
مند در نظاممفهومی و هاي متعدد کاربرد استعارات تواند شیوهنوعی می این پژوهش نیز به

و سعی بر این است تا به بررسی وجود کمی و کیفی انواع استعاره . گفتار جوانان را ارائه دهد
 سنی و ياي  این ردهعبارات زبان خودکار و گفتار محاوره واکاوي کاربرد آن درمچنین ه

 نگارنده در پی آن است که مشخص نماید که .ردازدبپبازتاب آن در رفتارهاي غیرزبانی 

                                                
1. mapping 
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سازي و  برقراري  ارتباط و انتقال مفاهیم مابین خود از این نوجوانان تا چه اندازه براي مفهوم

برد  بر قلمرویی دیگر در جهت پیش براي نگاشت یک قلمروي تجربیو شناختی سازوکار 
 دو گروه دختران و پسران ارهدف در این پژوهش این است که گفت .کنندمی اهدافشان استفاده

مشخص  نظریه شناختی استعاري لیکاف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و بر اساسدبیرستانی 
 در میزان استفاده از استعاره در این دو گروه وجود دارد و گردد که آیا تمایز معناداري

 و کیفیتبندي مطابق با مدل لیکاف، بسامد،   و تقسیم گفتاريي هبا بررسی پیکرهمچنین 
  .چگونه است انواع استعاره توزیع

  ي پژوهش پیشینه. 2
و حتی در ي زبان، بلکه در اندیشه و عمل  استعاره در سرتاسر زندگی ما، نه فقط در حوزه

شناسی  ي زبان تاکنون آثار زیادي در زمینه. کند ي ما نیز نقش اساسی ایفا می اعمال روزانه
 است که از  آمده ي تحریر در به رشته) به طور خاص(و در مورد استعاره) طور کلی به(1شناختی

 .اند  ویژه به معناي زبانی پرداخته منظرهاي مختلف به شناخت طبیعت انسان و به
ي معاصر استعاره است، به  جا که چارچوب نظري پژوهش حاضر دیدگاه شناختی و نظریه آن از

اما چون . اي گذرا شد است اشاره دو اثري که لیکاف با همکاري جانسون و ترنر منتشر ساخته 
هایی را در این زمینه انجام  تاکنون افراد زیادي به طور خاص و گسترده در غرب پژوهش

 .ها نیز خواهیم پرداخت صار به آناند به اخت داده
 ایده نگاشت مفهومی را مطرح و سه نوع از عملکردهاي مربوط به نگاشت را 2ژیل فوکونیه

افکند  فرا می) مقصد(به قلمروي دیگر) مبدأ(هاي فرافکن که ساختار را از یک قلمرو نگاشت
 چارچوب حاصل از کاربردشناختی که توسط-هاي نقشی ، نگاشت) است زمستان به آخر رسیده(

هاي   و نگاشت)کشید علی بطري را سر(شود  ي مشترك بین دو چیز ایجاد می تجربه
 را )من سه کتاب از اینترنت خریدم( شوند   مربوط می واره اي که به فرافکنی طرح طرحواره

ي مبدأ و مقصد را  هاي دو حوزه گونه است که ویژگی در واقع فرایندي ریاضی. کند معرفی می
  .دهد  استعاره با یکدیگر تطبیق میدر

تمایز زبان حقیقی و زبان مجازي را «   گوید آن چه استعاره می« در کتاب ) 1978(3ندیویدس
. ي کاربردشناسی، نه معناشناسی است در حیطه داند و معتقد است استعاره موضوعی  مردود می

                                                
1. cognitive linguistics 
2. G. Fauconnier  
3. D. Davidson 
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اند تا به  کلمات به کار رفتهدر است که استعارات معناشناختی، تنها آنچه را  پاي فشردهوي 

 نسبت به تمامی   فرض او انکاري صریح؛ رسانند نه بیشتر  می راگونه حقیقی بفهمانند
گویند باید در تراز کلمات یا جمالت میان دو گونه معنی تمایز قائل  هایی است که می دیدگاه

شود،  ضح تلقی میدر حالی که معناي حقیقی معموال وا. معناي حقیقی و معناي استعاري: شد
ناپذیري به عنوان  ناپذیر است و وصف  که معناي استعاري غالباً وصفدیویدسون گفته است

 )http://vista.ir/article/322444 (.دلیل به کارگیري استعارات مطرح شده است
 این دیدگاه کالسیک استعاره 1»اصر استعارهي مع نظریه«ي  ، در مقاله)1980(جورج لیکاف 
  :لیکاف سه فرض مهم کالسیک را مورد انتقاد قرار داد. را به نقد کشید

  . ي ما به طور کلی حقیقی است و استعاري نیست       ـ زبان متعارف روزمره
  .       ـ همه چیز با زبان حقیقی و بدون استعاره قابل درك است

، )1980(جانسون  و لیکاف.یابد ا در زبان حقیقی تحقق می      ـ صدق و کذب تنه
 براي نخستین بار به طرح مباحث 2»کنیم می         زندگی ها آن با که استعاراتی «در کتاب 

 پردازي مفهوم کردند ادعا ي استعاره و ماهیت آن پرداختند و شناسانه و فلسفی درباره زبان
لیکاف و جانسون به تعریف متفاوتی . دارد ریشه عینی پردازي مفهوم استعاري در بسط انتزاعی

 نقش ها آن.  »ي چیزي بر اساس چیز دیگر است استعاره، درك و تجربه« :از استعاره رسیدند
 عبارت به. دانند می روشن چندان نه و انتزاعی مشکل، مفاهیم به درك کمک را استعاره اصلی
 اساس بر مفهوم یک درك براي شناختی اريابز شکل به  عمل ي استعاره، اولیه نقش دیگر،
  .دیگر است مفهوم درك

گر تعداد  تواند توصیف سعی بر آن دارد تا توضیح دهد که مفهوم مبدأ می) 1996 (3کووچش
وي براي روشن شدن این مسئله . زیادي قلمروي مقصد باشد نه بیانگر صرفاً یک مفهوم مقصد

 را در ارتباط با قلمروهاي مقصد "ساختمان"وي مبدأ است؛  مثالً قلمر به چند نمونه پرداخته 
شوند  هایش به استحکام، ساختار و ایجاد بحث مربوط می نظر گرفت که بیشتر مثال مختلف در 

 را به عنوان قلمروي "آتش"کارگیري مفهوم  هاي زبانی استعاري که به و در موردي دیگر نمونه
گرفتن  نظر دهند؛  مثالً مفهوم آتش را با در مبدأ در ارتباط با قلمروهاي مقصد نشان می

اي وسیع دارد و مفهوم شدت    تعمیم داد که دامنه]است) ي آتش(احساسات گرما [ي  استعاره
                                                

1. The contemporary theory of metaphor  
2. Metaphors  we live by 
3. Z. Kovecses  
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ي  گیرد که اهمیت شناختیِ اصلی مفهوم دامنه وي نتیجه می. است  یک موقعیت مدنظر 

ي کاربرد قلمروهاي مبدأ  بارهدهد تصمیمات حداکثري در استعاره این است که به ما امکان می
 .توان کشف نمود ها را می هاي جدیدي از استعاره رو نظام دست دهیم و از این خاص به
دارد که بعد از  بیان می) 294ـ96: 1377(،  به نقل از بورشه و همکاران)16، 1383(افراشی

ردن استعاره به شم    میالدي به بعد بود که جنبشی فکري با هدف ارزشمند18ارسطو، از قرن 
توان از روسو و هامان در ایتالیا و  در میان اندیشمندان این جنبش می.  آغاز شد1همت ویکو

هردر، گوته و ژان پل نام برد که همه جایگاه خاصی براي استعاره در سیر تکوین زبان قائل 
اند، مبناي  واندههایی که در زبان ریشه د  استعاره2افزاید که از نظر بلومن برگ افراشی می. شدند

داند که به  طرح دانش استعاره شناسی هستند؛ وي استعاره شناسی را دانشی تاریخی می
هایی می پردازد که در طول تاریخ و فلسفه و علم به عنوان الگوهاي فکري و  ي استعاره مطالعه

  .اند شناختی، آدمی را ارتقا داده
نوشتند » شناسی شناختی و استعاره زبان«ن اي تحت عنوا ،  مقاله)1381(راد  گلفام و یوسفی

بردن به   عنوان رویکردي نوین به زبان براي پی شناسی شناختی به که در آن به معرفی زبان
و تمایز این » شناخت«سپس به تعریف معناي . ساختار نظام شناختی انسان اشاره داشتند

 دو، راهبرد کلی تحقیق در ي آن به گفته. شناسی پرداختند نگرش با دیگر رویکردهاي زبان
سازي درون واژگان که به لحاظ  ي فرآیندهاي مقوله مطالعه: شناسی دو ویژگی عمده دارد زبان

که،  دوم آن. سازي در کل دستور زبان است ي فرآیندهاي مقوله ي آغاز مطالعه شناختی، نقطه
ر درونی، ساختار ي ساختا مند از سه جنبه  طور نظام سازي واحدهاي زبانی به نقش مقوله

این دو محقق پس از . گیرد ي میان صورت و معنا مورد مطالعه قرار می مفهومی بزرگتر و رابطه
شناسی شناختی  ک در مورد استعاره، به معرفی استعاره در زبانیهاي کالس بررسی نظریه

ا مبنا و اي که استعاره ر ي معاصر لیکاف بسط دادند؛ نظریه پرداخته و مفهوم آن را در نظریه
. دهد مقصد را ارائه می- داند و غالباً نوعی الگوبرداري مبدأ ي نظام تصوري ذهن انسان می ریشه

، در پژوهشی به بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ )1388 (حسندخت فیروز
د ابتدا باش زبانان می اساس گفتار روزمره و متعارف فارسی در این پژوهش که بر. فرخزاد پرداخت

ي  که در گفتار عامیانه هاي زبان مشخص شده و نشان داده شد که به همان صورتی استعاره

                                                
1. G. Vigo 
2. H. Bloomenberg 
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ها را  وي قراردادي یا نوبودن این استعاره. اند  شده گویشوران فارسی وجود دارد به کار گرفته

هاي   استعاره)و عصیان  دیوار، اسیر( بررسی کرد و نتیجه گرفت که در سه دفتر آغازین فروغ 
ایمان بیاوریم به  تولدي دیگر و(خورد و در دو دفتر پایانی وي  قراردادي بیشتري به چشم می

هاي جدیدي ساخته  یابند و حتی استعاره هاي قراردادي زمان بسط می استعاره ) فصل سرد
 .شوند می

از )  کتاب براي گروه سنی ب 5 کتاب براي گروه سنی الف و 5( ده کتاب داستانشریفی، 
هاي منتشر شده براي این گروه سنی را مورد بررسی قرار داده و هدف خود را  مجموعه داستان

 و 1980هاي  با توجه به نظریات لیکاف در سال( نمودن انواع استعاره از این بررسی، مشخص
به ها را  رفته در این کتاب  کار هاي به وي استعاره. ها و بسامد آنها بیان نمود در این کتاب) 1992
بخشی و  هاي شخصیت ها را تفسیر کرد؛ نمونه ي حاصل از آن ي دستی استخراج و نتیجه شیوه

هاي  کار رفته در داستان هاي به ترین استعاره کاربرد اصطالحات با معانی استعاري از فراوان
هاي مفهومی و ساختاري  سپس به بررسی استعاره. کودکان بود که نگارنده مطالعه نمود

هاي  ، از میان استعارهشده هاي بررسی هده شد که در کتابمشا.  پرداخت)تصویري (
ها و اشیاء در گروه هاي سنی الف و ب  بخشی به حیوانات و خوراکی ، شخصیت شناسانه هستی

 1پنداري در تفکر کودك که پیاژه شود و این مسئله با خصوصیت جاندار بیشتر مشاهده می
ر گروه سنی باالتر با افزایش رشد شناختی و ذهنی  است سازگاري دارد و د مطرح کرده

ها که جزو  المثل کاربرد اصطالحات و ضرب. شود ها کمتر می کودکان کاربرد این استعاره
هاي مفهومی و ساختاري در نوجوانان بیشتر  اند و همچنین استعاره شناسانه هاي هستی استعاره

 . ن سازگاري داردشود که با رشد تفکر انتزاعی در جوانا مشاهده می
هاي شناختی  هاي استعاره ها و تفاوت  و توصیف شباهت به مقایسه) 1390 (دریکوند و زاهدي

ي مورد  شناسی شناختی لیکاف و پیکره چارچوب نظري زبان. در فارسی و انگلیسی پرداختند
در این . است) به دور از مردم شوریده(و ) 1کلیدر ج (بررسی در دو اثر نثر انگلیسی و فارسی 

ي لیکاف، موارد استعاري آن استخراج گردید  اساس نظریه هاي زبانی بر دو اثر با بررسی استعاره
گران در این مقاله نشان دادند که اساساً تفاوتی  پژوهش. عمل آمد گیري تصادفی به  و نمونه

ي  ها در حوزه رهبیشترین استعا. رفته در دو اثر وجود ندارد کار هاي زبانی به میان نوع استعاره
به عنوان مثال شادي و زندگی در جهت باال و غم در جهت پایین (زبانی از نوع جهتی بوده 

                                                
1. Piaget 
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شود که در آن اتفاقات به وقوع  همچنین مفهوم زمان به عنوان یک مظروف دیده می. است
 .     پیوندند می

 پی بردیم که دیدگاه ي دو دیدگاه سنتی و شناختی به این تفاوت عمده میان آن دو با مقایسه
داند و  ي ادبی براي تزیین سبک و متعلق به زبان مجازي می سنتی استعاره را نوعی ابزار و آرایه

داند که زبان تنها تجلی  اي مرتبط با ذهن و تفکر می  که رویکرد شناختی آن را مسأله حال آن
  .  ائل نیستو بازنمود عینی آن است و تمایزي بین زبان مجازي و حقیقی انسان ق

  استعاره.  3
  شناختی  شناسیزبان از پیشاستعاره  . 1. 3

 است که خود مشتق است از گرفته شده» metaphor«  یونانیِي از واژه،)استعاره( يواژه
»meta « و » رافَ«به معنی»phor «استعاره را کاربرد یک لفظ در غیر از . »بردن« به معناي

 سال است که استعاره 2000بیش از . دانند ک مفهوم جدید میمعنی اصلی خود و براي بیان ی
 مورد در نظریه ترینقدیمی گفت توانمی. تحت عنوان علم معانی و بیان مورد مطالعه است

ارسطو معتقد بود استعاره آن است که چیزي را به نامی بخوانیم . گرددمی باز ارسطو به استعاره
 گیردمی نظر در ادبی يآرایه را نوعی استعاره وي. ق داردکه آن نام در اصل به چیز دیگري تعل

 آثار مختص و رودنمی کاربه  روزمره و عادي زبان در و دارد شناسانهزیبایی ۀجنب صرفاً که
 هر نوع بیان غیرقراردادي  واو است  قیاسينظریه از بخشی استعاره به وي رویکرد. است ادبی

 .داندرا استعاره می
  شناسی شناختی زباندراستعاره وم مفه.  2. 3

.  شناختی با ظهور معناشناسی شناختی، رویکرد دیگري به خود گرفتيموضوع استعاره
گردد که از طریق آن یک قلمروي تجربی به استعاره نیز به عنوان سازوکاري شناختی تلقی می

وم تا حدودي از شود، به طوري که قلمروي د تجربی دیگر نگاشت میيطور تقریبی بر قلمرو
این مسئله همان مفهوم شناختی استعاره است که از سوي . گرددطریق قلمروي اول درك می

 گذشته در لیکاف، جانسون، مارك ترنر و دیگر دانشمندان شناختی که در طول چندین سال
 مفهومی دو شناختیون در بیان مفهوم استعاره. اند، مطرح شده استاین حوزه فعالیت کرده

چرا که به . شتحوزه مبداء، حوزه مقصد و فرآیند نگا :کنندوزه و یک فرآیند را معرفی میح
ف و جانسون استعاره روشی است که از طریق آن گذر از یک حوزه مفهومی به عقیده لیکا

گیرد و مفهوم و اصطالح نگاشت که از علم ریاضی وام گرفته  مفهومی دیگر صورت میةحوز
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را ) اندکه در قالب استعاره به یکدیگر نزدیک شده(ي شناختی اي دو حوزههشده است، ویژگی

  .دهدبا یکدیگر تطبیق می
 و سامان یافتگی، شدگیالگو: اند ازهاي استعاره از منظر شناختی عبارت برخی از ویژگی

گیري گیري یک استعاره، الگویی براي شکلشدگی این است که شکل منظور از الگو. سویگی  کی
-یافتگی یعنی وقتی استعاره سامان. شودمی) خارج از موضوع آن استعاره مبداء(ها سایر استعاره

هاي جدیدي از طریق  هگیري استعارتواند مبنایی براي شکلاي براي مفهومی شکل گرفت، می
سویگی این است  نگاشت اجزاء مفهوم مبداء با اجزاء مفهوم مقصد شود و باالخره منظور از یک

  .اي در قالب یک حوزه مبداء و مقصد شکل گرفت، عکس آن ممکن نیستوقتی استعارهکه 
 و شناختی اجتماعی علوم در شناختی و هم شناسیزبان در هم 1مفهومی استعاره نظریه

 دیدگاه 2» معاصر استعارهينظریه «ي، در مقاله)1980( جورج لیکاف .است بوده ثیرگذارأت
  : سه فرض مهم کالسیک را مورد انتقاد قرار دادوي.  کشیدکالسیک استعاره را به نقد

  .  ما به طور کلی حقیقی است و استعاري نیستيـ زبان متعارف روزمره
  .  ـ همه چیز با زبان حقیقی و بدون استعاره قابل درك است

  .ابدی ـ صدق و کذب تنها در زبان حقیقی تحقق می
 در سال جانسون و لیکافشناختی توسط  در معنیي استعاره  تأثیرگذارترین مطالعه درباره

براي نخستین بار به طرح مطرح و  3»کنیم می زندگی ها آن با که استعاراتی«، در کتاب 1980
 کردند ادعا  استعاره و ماهیت آن پرداختند ويشناسانه و فلسفی دربارهمباحث زبان

لیکاف و جانسون به . دارد ریشه عینی پردازيمفهوم استعاري در بسط انتزاعی پردازي ممفهو
 چیزي بر اساس چیز دیگر ياستعاره، درك و تجربه«: تعریف متفاوتی از استعاره رسیدند

 روشن  چنداننه و انتزاعی مشکل، مفاهیم به درك کمک را استعاره اصلی نقش هاآن. »است
 یک درك براي اختیشن ابزاري شکلبه  عمل  استعاره،ياولیه نقش دیگر، عبارت به. دانندمی

 تخیل ينتیجه فقط تواننمی را استعاره نظر، اینبنابر  .دیگر است مفهوم درك براساس مفهوم
روزمره  زندگی در استعاره بلکه اي؛ادبیات دانست و یا ابزاري زینتی و حاشیه به منحصر و شاعر

اي ره مسئلهاستعا. دهدمی شکل ما را مفهومی نظام و است ملموس گویشوران کاربردي
 زبان را ي هها کاربرد روزمرآن. گانی و مفهومی است که در ذهن جاي دارد و نه در زباناندیش

                                                
1. conceptual metaphor 
2. The contemporary theory of metaphor  
3. metaphors  we live by 
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اي اي ادبی و تزیینی و حاشیهنیاز از استعاره ندانستند و دیدگاه سنتی که استعاره را آرایهبی
ار گرفت این بود موضوع دیگري که در این کتاب مورد بررسی قر. داند را به چالش کشیدند یم

، شق گراییگرایی و ذهنهاي عینها پس از نقد دیدگاهآن. ها مبنایی تجربی دارندکه استعاره
  .گراییِ تجربی را برگزیدندسومی به نام واقع

هاي شناختی و اجتماعی، تأثیرگذار شناسی شناختی و دانش مفهومی در زبانينظریه استعاره
 اساس کار مقایسه ]رضا شیر است[اي مانند دانیم در استعارهطوري که میهمان. استبوده 
این یک مورد .  نامید1شدهاین مقایسه را مشابهت دریافت) 1997,1999(جوزف گریدي . است

رضا به لحاظ فیزیکی شبیه شیر نیست، بلکه به دلیل دانش فرهنگی گویشور : مشابهتی نیست
 به مثابه شیر، ما رضا را با کیفیت شجاعت در که بر اساس آن شیر شجاع است، با توصیف رضا

زعم گریدي،  هایی مشابهتی بهاین قبیل استعاره) 1989( لیکاف و ترنر. کنیمشیر تداعی می
این دو در نظریه . نامندهاي تصویري میگیرند را استعارهکه برمبناي شباهت فیزیکی شکل می

هاي مشابهتی  توجه زیادي به استعاره2اختیویژه در رویکرد بوطیقاي شناستعاره مفهومی، به
 يالفظی هستند بیانگر روشی است که به رابطه تتح چند مثال زیر که فاقد معناي. اندکرده

  :  عاشقانه، اشاره دارنديهاي خاص، مثالً رابطهبین تجربه
  .هم رسیدیم ببین از چه راه دوري به-  
  . برویم ولی حاال مجبوریم که هر کدام راه خود را-
  . دیگر راه بازگشتی نیست-
  . من در این رابطه گیر کردم-
  .انداز است زندگی ما پر از دستي جاده-

شود، اما شاعرانه هم نیست، بلکه تنها اي طی نمیواضح است که در رابطه، راه یا کوچه و جاده
  مول مشابهتدهد؛ و البته از فرمان را نشان می صحبت کردن ما در زندگی روزمرهينحوه

هایی استعاره«در واقع لیکاف و جانسون در کتاب . استاستفاده نشده  "الف همان ب است"
ها را توضیح و تفکر زبانی در گونه از عبارت  مکانیسم تشکیل این»کنیم ی میها زندگکه با آن

اري ارتباط با نظام ها بیان داشتند که زبان استعاري براي برقرآن. اندداده مورد استعاره را تغییر
توانیم یعنی ما نمی.  که در واقع همان نظام فکري ماستشود  میاي ظاهراستعاري زیربنائی

به عبارتی یک . اي مانند ازدواج از قلمرو مفهومی دلبخواهی استفاده کنیمبراي توصیف رابطه
                                                

1. perceived resemblance  
2. cognitive poetics 
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رویی که قلم( عشق  وجود دارد که بر طبق آن عشق قلمرو مقصد است؛ارتباط قراردادي

طور کلی، معناشناسی شناختی به . است) گرقلمروي توصیف(و سفر قلمرو مبدأ ) توصیف شده
کند و این سازوکاري استعاره را به مثابه نگاشت مفهومی بین قلمروي مقصد و مبدأ تعریف می

 ما کهبه دلیل این .  الزم وجود دارديبین قلمروهاست و در سطح قلمروها نیز انگیزهقراردادي 
 يکنندهکنیم این عبارات منعکسبا این اصطالحات نه تنها صحبت بلکه فکر هم می

هاي  استعاري بین دو قلمرو شامل نگاشتيرابطه. باشند می1 مفهومی زیرساختیهاي یتداع
 ما با يهاي مفهومی در تعامالت روزمرهتر گفته شد استعارهکه پیشطوري همان. مجزا است

هایی هایی تجربی برخوردارند که خوانش حضور دارند و در واقع از پایهمانجهان اطراف
ها قیمت[  در مثال]است کمیت سیر صعودي[ ي عنوان مثال استعارهبه .  نیز دارندییقرارداد

 ي روزمرهيباشد که هر دو در تجربه یم گر تداعی این دو قلمرو نشان]در حال باالرفتن است
ترین چیزي که تا به حال گفته شد این است که استعاره، مهم. باشدمیما ملموس و باورپذیر 

دهد که فرآیندهاي  یي زبان به معناي صِرف واژگان نیست بلکه برعکس، نشان متنها مسئله
اي گونهگوییم نظام تعقلی انسان بهوقتی که می. اندي انسان عمدتاً مبتنی بر استعارهاندیشه

ي اصطالحات که استعاره در زمرهعنی اینی تعریف شده است استعاري سازمان یافته و
هایی  وجود دارد و کامالً پذیرفتنی است؛ چرا که در نظام تعقلی هر شخص استعارهشناسی انزب

  .وجود دارد
ي مختلف  ي مبدأ سه طبقه هاي حوزه هاي مفهومی را با توجه به ویژگی لیکاف استعاره

. اند  تقسیم نموده4هاي ساختاري  و استعاره3شناختی اي هستیه ، استعاره2هاي جهتی استعاره
 به این 5هاي تصویري ي دیگري را تحت عنوان استعاره طبقه) 1989(سپس لیکاف و ترنر

ي  قه به عنوان پنجمین طب7ها از کالن استعاره) 2010 (6بندي افزودند؛ و کووچش طبقه
  .رد ب  میهاي مفهومی نام استعاره

  هاي جهتی رهاستعا  1 .2 .3

                                                
1. underlying  conceptual  association 
2.  orientational  metaphor 
3 . ontological metaphor 
4 . structural metaphor 
5 . image  metaphor 
6.  Zoltan kovecses 
7. mega metaphors  
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اند، نظیر باالـ پایین،  جهت و موقعیت مکانیيدهندههاي جهتی با مفاهیمی که نشاناستعاره

ها همان انواع دیگر  این استعاره. اندحاشیه، در ارتباط- سطح و مرکز-بیرون، عمق-درون
ي   تجربههاي مفهومی از جهان پیرامون ما نشأت گرفته بنابراین اختیاري نیستند و به استعاره

 اختیاري نیستند بلکه ریشه در هایی رهچنین استعا. فیزیکی و فرهنگ گویشور بستگی دارد
مند در درون هاي جهتی به دلیل پیوندهاي نظاماستعاره. تجربه فیزیکی و فرهنگی انسان دارد

ا ها دو نوع از مفاهیم راین استعاره. اند تیشناخ هستیهاي ه استعاريتجربیات ما، پایه
 ما ي فضایی که در ارتباط مستقیم با کارکردهاي هرروزهيکنند؛ مفاهیم سادهدهی میسازمان

 ما ي روزمرهيطور آشکار مربوط به فیزیک ما نیستند بلکه در تجربههستند و مفاهیمی که به
    .ریشه دارند) هاي ذهنی، احساسات، عواطف و عدالتقضاوت(

اند و  نامیده1»ايوارههاي طرحاستعاره«هاي جهتی را استعاره) 1989( لیکاف و ترنر
نامید چرا که معتقد است این اصطالح نقش » هاي انسجامیاستعاره«ها را آن) 2010(کوچش

  . کندهاي مفهومی را بهتر معرفی میشناختی این طبقه از استعاره
  .ام افت کرد روحیه-
    ]بیدار شو[ بلند شو -
  . ازشدت خستگی افتاد-
  . او در اوج سالمتی است-
  . قدرتش باال رفته-
  . من استي او زیر سلطه-

   یشناختهاي هستیاستعاره  2 .2 .3
هاي ها، پایه بدن خودمان در مواجهه با این پدیدهيخصوص تجربهها، بهتجارب ما از پدیده

 جانسون، لیکاف،( کندشناختی را فراهم میهاي هستیگیري تنوعی وسیع از استعارهشکل
 در نظر گرفتنش يواسطه ذهنی بهيها یک پدیدههایی که از طریق آناستعاره).  1980:23

. شوندسازي میبه عنوان یک شیء، یک ماده، یک ظرف و یا یک شخص، به شکلی ویژه مقوله
شناختی به حساب  ی مفهومیِ هستي توان نوعی استعاره را می)personification( تشخیص

هاي غیر انسانی نسبت داده هاي انسانی به موجودات و پدیدهه بر اساس آن، ویژگیآورد ک
را که امري انتزاعی است به صورت یک ماده و یا شیء در » بیماري«یا » تورم«مثالً شود، می

                                                
1. image schematic metaphor  
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ها به مثابه مواد، را براي درك رویدادها به مثابه اشیا، کنشها  در واقع این پدیده. گیرند نظر می

   .ي این استعارات وسیع است  دامنه.کنیمها به مثابه ظروف، مفهومی و تصویري مییتفعال
  .این رادیو منو به بازي گرفته -
  . مردام گوشی-
  .تازه ابوال داره می -

اند  و مردن را کسب کردهبازي گرفتن انسان نیستند اما خصوصیات انسانی نظیر گوشی و رادیو
اي گونهناختی مفاهیم غیرمادي و غیرفیزیکی را بهشهستی هاياستعاره ).کووچش(

» ذهن ماشین است «ي همثالً در استعار. گویی فیزیکی هستندکنند که سازي میمفهوم
نگاشت شده و امکان » ذهن«  غیر فیزیکیيبر مقوله» ماشین« عینی و فیزیکی يپدیده

ذهن [.  را فراهم آورده استطور کلی اشاره به آن مفهوم انتزاعیتشخیص، کیفیت سنجی و به
  ].مخش منفجر شد[؛ ]ماشین است

  هاي ساختارياستعاره   3. 2 .3
را از طریق ساختار ) الف( مقصدِ يها این است که امکان درك حوزهنقش شناختی این استعاره

به عنوان مثال، در استعاره ). 37: 2000کوچش(کنندور فراهم می، براي زبان)ب( مبدأ يحوزه
 یک نظام منسجم در ذهن افراد هستیم که در آن، گیري ل شاهد شک]وقت طالست[ومی مفه

اما باید به این نکته توجه داشت که . ). استارزش فرض شده زمان، یک شیء مادي و با
 مفهومی دیگر، امري انتزاعی است و بالطبع يبندي یک مفهوم در قالب یک حوزهسازمان

انداز کند و پس» زمان«عنی در عالم واقعیت، بانکی وجود ندارد که انطباقی بر واقعیت ندارد، ی
لیکاف و  .اش را براي فرزندش به ارث بگذاردیا فردي که بتواند زمان باقیمانده از زندگی

دیگر دهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی  ساختاري را سامانيجانسون، اساس استعاره
تر ها براي روشنآن. اي از این نوع هستندهاي گزاره و معتقدند که بیشتر استعارهدانند می

دهند که ما چگونه  نشان می،]مباحثه، جنگ است[ي ها، با طرح استعارهساختن این استعاره
 چند نمونه .کنیم جنگ و نبرد، مفهومی و تصویري میيرا با تجربه»  لفظیيبحث و مجادله«

  :د ازنیز عبارتن] مباحثه جنگ است[ ياز استعاره
  . ادعاهاي تو غیرقابل دفاع است-
  . او به نقاط ضعف استداللم حمله کرد-
  . من او را شکست دادم-
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  شناسی پژوهشروش.  4

 آماري يتوصیفی است و متغیرهاي آن در یک جامعه-شناسی این پژوهش از نوع تحلیلیروش
پیمایشی محسوب باشند؛ بنابراین به نوعی تحقیق توصیفی گسترده، محدود و معدود می

اي تحقیق با بخش کتابخانه. اي انجام گرفتدانی و کتابخانهیصورت ماین تحقیق به . شودمی
برداري از و فیش) هاي ایرانی و غیرایرانینامهها، مقاالت، جستارها، پایانکتاب( رجوع به منابع

  . مطالب مورد نیاز انجام شد
 کار رفتهها به تحلیل براي پشتیبانی از استدالليکرهعنوان شاهد و پیهاي این پژوهش به داده
هاي دخترانه و آموزان دبیرستان این تحقیق، از دانشيهادر ابتدا براي گردآوري داده. است

 دلیل تعداد زیاد گیري به عمل آمد و بهنمونه) جامعه آماري(  سال15-18پسرانه مقطع سنی 
 ي مدرسه4 مدرسه دخترانه و 4شان،  کیفی آموزشیيه رداساسها بر آنبندي همدارس و دست

صورت اتفاقی یک کالس از هر در هر کدام از مدارس به. پسرانه به طور مجزا انتخاب شدند
به این ترتیب نمونه آماري این ).  نفره20 کالس 16طور متوسط به( مقطع انتخاب شدند

 يآموزان محدودهآماري دانش نفر جمعیت 5000 نفر از میان حدود 550پژوهش حدود 
 1015در مجموع تحلیل بر روي .  ماهه بوده است9 زمانی يشهر و در یک بازهشهرستان قائم

  . عبارت استعاري صورت گرفت
از مدارس  )randomly( تصادفصورت ها به، نمونهپژوهشبراي رسیدن به اهداف بنابراین 

، دولتی و روستاییِ دختر و یان، غیر انتفاعتیزهوش(هاي کیفی متفاوت مختلف شهر و در رده
گوش دادن مشاهده،  حضوري، ي نظیر مصاحبهیهایاز تکنیکدر ادامه  .آوري شدندجمع) پسر

ر ینگارنده متغ. برداري نیز استفاده گردیدهاي مختلف و یادداشتها در موقعیتبه گفته
  . بوده استنوعی هدف این پژوهش نیز که به  جنسیت را در نظر گرفته

 فرد پیرامون یک يشده مدت زمان مکالمهی متون و گفتار ضبط  در تحلیل کم -)الف
عبارت و (  گفتاريدهندهموضوع لحاظ شده و در برخی موارد حتی تعداد واحدهاي تشکیل

شوندگان در هر دو هایی نظیر تعداد مصاحبهسعی بر آن بود تا مؤلفه. شدمی شمارش) جمله
، تنوع و موضوعات مورد مطالعه، سن افراد و ) دقیقه15هر بار ( زان و مدت مکالمهجنسیت، می

. در هر دو گروه یکسان باشد) نامه، ضبط صدا پرسش( کالس درسی و نوع ابزار سنجه
هاي فرضی متفاوت و گاهاً تخیلی، به هر شامل شش موضوع مختلف و در موقعیت نامه پرسش

  .دو گروه داده شد
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مفهومی در نظر گرفته ي  استعارهيشدهها الگوي پذیرفتهزیه و تحلیل کیفی داده در تج -)ب

 و تندها به دقت مورد بررسی قرار گرفشده است؛ ابتدا تمامی عبارات جهت استخراج استعاره
ویژه رویکرد استعاري لیکاف ها بر مبناي مفاهیم نظري شناختی و به یک از استعاره سپس هر

شان بررسی گشته و ها در دو جنسیت و انواعکارگیري و توزیع آن تا میزان بهدسته بندي شده
  .کنند بیشتري میيهمچنین مشخص گردد هر گروه از کدام نوع از استعارات مفهومی استفاده

  ها توصیف و تحلیل داده. 5
ت  آماري این پژوهش مطرح گردید، سؤاالت به صوريهایی که در میان جامعهدر بیان بحث

 بازي که ينامه بدین منظور در پرسش. بندي شده و در ارتباط با موضوعات مختلف بودطبقه
  يارائه گردید و همچنین اکثر مواردي که در ضبط صدا نیز تکرار گشت، عمدتاً چهار حیطه

  مورد توجه قرار  جامعه و فرهنگ-4 امور آموزشی  - 3پردازي  بداهه  تخیل و -2ورزش    - 1
بدیهی است .  که به نوعی به عالئق و امور نوجوانان در این سن مرتبط و دخیل بودندگرفتند

 و بسیار دشوار و گستردهبندي ریزِ گفتار، گفتار عامیانه وراي موارد مذکور است و لذا دسته
 :ي طبیعی را دارند هاي عمومی مکالمه ها ویژگی  متن.اشدب اي عظیم میمستلزم ایجاد پیکره

مشارکان نیز براي انتقال مفاهیم از زبان . ها، سکوت، وقفه، تداخل و غیره پوشانیهم
هاي  ها حاوي نگاشت وگو استعارات بیرون کشیده شده از گفت. الفظی خود استفاده نمودند تحت
  .باشد ي مبدأ به مقصد می حوزه

 ستانشده در میان دو دختر اول دبیر انجاميعنوان نمونه متنی از مکالمه  به-1متن
  :در زیر آورده شده است)  سال15(

   دیدي فردا باید هفت صفحه نمودار ریاضی بکشیم؟-
  .من که نیستم! خدا ستمه نهههههه نگوووو ، به-
  .من که تا شنیدم دود از گوشام زد بیرون. است	 زورکیه دیگه، آش کشکه خاله-
  . زاره این هفته آب خوش از گلومون پایین بره این نمی-

 به مثابه حاکم، یدن به مثابه ددانستن " کار رفته در این متن شاملرات زبانی بهاستعا
 و خشم به مثابه گرما و ناراحتی به مثابه مانععدم حضور به منزله قبول نکردن، ، معلم

هایی باشند که استعارهمی "ي مظروف و احساسات به مثابه گرما احساسات به منزله
  .اندمفهومی



  ... در گفتار بررسی کاربرد استعاره         رخسار زبان                1397، بهار 4شماره  /  61
 لمه که به صورت حضوري و مشاهده ثبت شد، مابین سه دختر دوم دبیرستاناین مکا -2متن

  :شودروستایی صورت گرفته شده که در مورد شخص غایبی صحبت می)  سال16(
   دیدي چی شد؟-
  !رو یادته؟ سرطان اومد سراغش...  هان؟ نه، خانوم-
  .  راست میگی؟ دیدم رنگ و روش پریده-
  .ز کردن، دل و دماغ ندارن کلی دوا درمون و نذر و نیا-
  . کنه آره دخترش داره از غصه دق می-

هاي مفهومی زیر توان استعارهکار رفته به یک حوزه مربوط نیستند اما میهاي زبانی بهاستعاره
موجود به منزله دیدن به مثابه فهمیدن است؛ بیماري " :را در این متن کوتاه مشخص نمود

  ." مثابه بیماري و غم به مثابه مرگ استاست؛ اندوه به) حیوان( زنده
در )  سال18( دانشگاهیدو پسر پیش  ردوبدل شده میاني دیگري از مکالمهينمونه - 3متن

  :باشدتوصیف یک فیلم سینمایی می
  رو دیدي؟ ...  فیلم-
  ! ویژه داشت در حد تیم ملی، خدا بودي آره آیینه بود مال من، جلوه-
  . بندي بودیویژه چنده؟ خال ه جلو-

  ـ به من که چسبید، اصالً آخرشو گرفتی چی شد؟
  . مزه بود هرچی بود بی-

شفافیت به منزله آینه است، "هایی از قبیلکار رفته شامل استعارهدر این گفتگو، عبارات به
گیري است، خوشایند بودن قابل ، کیفیت قابل اندازه)تیم ملی و خدا(کیفیت و برتري باال است 

 "است، ناخوشایند بودن بدون حس استبه منزله گرفتن ، فهمیدن )جسم است( ستلمس ا
  .باشدمی

توان استعارات جهتی، تصویري، هستی شناختی، ساختاري و انواع هاي ذکر شده، میدر مثال
تر تر و ملموسها مفاهیم انتزاعی توسط مصادیقی عینیها را مشاهده نمود که در آن هوارطرح

ي مبدأ نه به طور دلبخواهی که به صورت وها مشهود است که قلمر در این مثال. دانبیان شده
ي گویشور فارسی زبان را به  مند، مفاهیم از پیش تعیین شده و مورد قبول جامعه نظام

اي  طور خالقانه فرد به. کند ي قلمروهاي مقصد که با آن در ارتباط هستند را منتقل می مجموعه
  .کند مکالمه استفاده میها در متن و  از آن
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آموز،  از استعاره کالمی در میان دختران و پسران دانشبه منظور پی بردن به میزان استفاده

شده در متن کالم، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته  تحقیق و عبارات استعاري شمارشيپیکره
.  خود پرداختندمشارکان در مکالمات به مسائلی پیرامون روابط صمیمانه و اجتماعیاند 

بندي این در این قسمت به دسته .مکالمات به صورت تعامل زبانی کامل صورت گرفته است
ها  بندي اي این طبقه و بحث آماري و مقایسهها شرح چگونگی توزیع آن، عبارات استعاري

  :شود ه میپرداخت
  

  ي جهتی از نوجوانان دخترجمالت حاوي استعاره: 1- 4جدول 
 نگاشت استعاري  التنمونه جم  ردیف

  باال استغرور اعتماد به سقف رو باش! اوه 1

  است جلو موفقیت  شد باز مدرسه این به پام باالخره 2

 هدف دور است از کارهام عقب موندمحسابی  3

 عصبانیت چپ است  راستت امروز از کار افتادهيدنده 4

 شکست پایین است ایشاهللا به زمین گرم بخوره 5

 خوب راست است وزیر دست راستمهوستم این د 6

  ناراحتی نزدیک است  اشکم دمِ مشکمه 7

  
  

  هاي جهتی از نوجوانان پسرجمالت حاوي استعاره: 2- 4جدول 
 نگاشت استعاري نمونه جمالت  ردیف

  استاندوه پایین اون دیگه کرك و پرش ریخته  1

  استسیاست پشت  فوتبال پولهيپشت پرده 2
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 نگاشت استعاري نمونه جمالت  ردیف

 تسلط باال است   باشه و سرمونات رسایه 3

  باال استتمرکز می شینم سر درسم 4

  استشکست پایین  کله پا شده 5

  اندوه پایین است  اش کردندرازکش افتاده کف حیاط جمع 6

  عدم موفقیت چپ است/بد  چپ کردي داداش، زدي خاکی 7

  
  

  انشناختی از نوجوانان دخترهاي هستیجمالت حاوي استعاره: 3-4جدول
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

 نگرانی به مثابه حواس است هاي شیرینمعاشق استرس 1

 ترس به مثابه حیوان است ترسهمثل سگ ازش می 2

 عصبانیت به مثابه جاندار است صدامو کشیدم رو سرم 3

 غم به مثابه ویرانی است خُرد و خاکشیرم 4

  استفیزیکی آسیب  به مثابهحسادت تا چشاش درآد 5

  دارماشین به مثابه جان/دستگاه  ام پکیدگوشیدیروز  6

  زشتی به مثابه حیوان است  خطش خرچنگ قورباغه استدست 7

  شناختی از نوجوانان پسرهاي هستیجمالت حاوي استعاره: 4-4جدول        
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

 به دستگاه است خو به مثا وخلق آب و روغن قاطی کرده 1
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 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

  استجسم و شیء به مثابه حمایت هواشو دارم 2

  استماشین/ دستگاه منزله به دقت امروز میزونی 3

  درون ظرف استيوسوسه ماده هاتهشیطون رفته تو دلش، اون ته 4

 ناراحتی به مثابه دستگاه است اعصابم خرد شده 5

  است) آتش( گرما)احساسات(خشم  فتیله رو بکش پایین 6

  انسان به مثابه دستگاه است  !دهنمون سرویس شد با این شیمی 7

  
  

  هاي ساختاري از نوجوانان دخترجمالت حاوي استعاره: 5-4جدول
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

اینجوري نیگاش نکن، پشت  1
 چشاش آتیش داره

 احساسات به مثابه گرما است

!اووو کو تا دانشگاه 2   استزندگی سفر 

زندگی سناریو/ وقت حرکت است امشب با مادرم داستان دارم 3  

احساسات گرما است /شادي چشاش برقی زد که یعنی بعله 4  

توان مالیش داغونهیارو  5  اقتصاد به مثابه ساختمان است 

 انسان غذاي شیرین است ام شکالتهخواهرزاده 6

 شادي به مثابه شیرینی است قند تو دلش آب شده 7
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  هاي ساختاري از نوجوانان پسرجمالت حاوي استعاره: 6-4جدول

 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف
 به مثابه هیجان/احساسات فینال امسال بازیهاش داغه داغه 1

 گرما است
ناراحتی به مثابه مظروف  رفتی تو الکت 2

 است
  استنظمی بی/  تیرگی،اندوه   کنیمخط خطی میرو روزگارت ! فکر نکن 3

 بحث جنگ است زدیم به تیپ و تار هم 4

احساسات گرما  /عصبانیت نقطه جوشم رسید به دویست 5
 است

خط خطی میرو روزگارت ! فکر نکن 6
 کنیم

بی نظمی است/ اندوه تیرگی  

پایه 7 م؟اي بری ساختمان به مثابه رابطه  
 است

  
  

   و پسرانخترانهاي جهتی در میان دفراوانی کاربرد استعاره:  7- 4جدول 
استعاره تعداد  جمله کلتعداد  هاي

 جهتی
 میزان کاربرد

  476دختر    
  538پسر     

122  
158 

6/ 25٪ 
3/29٪ 

  
   و پسرانشناختی در میان دخترانهاي هستیفراوانی کاربرد استعاره:  8-4جدول            

تعداد کل 
 جمله

  هاياستعارهتعداد          
 ناختیشهستی           

 میزان کاربرد
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   دختر      

476          
    پسر      

538    

         156  
        104    

 

7/32٪  
3/19٪  

  
   و پسرانهاي ساختاري در میان دخترانفراوانی کاربرد استعاره :  9- 4جدول 

تعدادکل 
 جمله

  هايتعداداستعاره
 ساختاري

 میزان کاربرد

    دختر
476  

 538پسر    

                 198   
                276               

          6/41٪  
            4/51٪ 

  
  

  گیري  نتیجه.  6
  : کاربرد بیشتر استعاره در پسران نسبت به دختران) 1

ي  آموز مورد مطالعه در این تحقیق و به واسطه  دانش550 نفره یعنی 275از میان دو گروه 
ها  هاي قبل و همچنین از میان مصاحبه شده و مشروح در بخش  استفاده هاي ها و تکنیک روش

 مورد جمله حاوي 1014نامه، تعداد  گوهاي شفاهی تبدیل شده به متن و پرسش و و گفت
  .استعاره و یا عبارات استعاري، استخراج گردیدند

وي استعاره و یا  مورد جمالت حا1014 از میان 9-4 و 8- 4، 7- 4ها و جداول  با استناد به داده
 مورد به دختران 476وگوهاي میان افراد مورد آزمون،  عبارات استعاري مستخرج از متن گفت

طور این)  فقره507(با توجه به میانگین این تعداد .  مورد به پسران تحقیق تعلق داشت538و 
  . ي نشان دادندکارگیري این ابزار ادبی و شناختی اشتیاق بیشترشود که پسران در بهبرآورد می

  :هاي جهتی در پسران و دختران تفاوت معناداري ندارند استعاره) 2
کار رفته در  دارند، تعداد استعارات جهتی به  بیان می7-4هاي  طور که جدول همان

  از ٪6/25 مورد استخراج شده بود که 476 مورد از میان 122گفتارهاي کالمی دختران،  پاره
ي   فقره استعاره538 فقره از 158پسران با . ه خود اختصاص داده استکل انواع استعارات را ب
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دار  ، اختالف معنی)کاي دو(آزمون آماري مجذور خی .  داشتند٪3/29جهتی، سهمی معادل 

اگر چه در . دهند گیري این نوع از استعاره نشان نمی کار آماري را بین این دو جنس در به
حال این  ، با این)٪29 در برابر ٪25(رات تفاوتی را شاهدیم کارگیري این نوع از استعا نسبت به

  .شود   اختالف محسوب نمی pv=0.184ي آماري و با توجه به  تفاوت در محاسبه
شناختی در دختران بیشتر از پسران  هاي هستی ي استعاره میزان استفاده) 3

  :باشد می
کار  ي شمارش شده و به  استعاره مورد476 بیانگر این موضوع است که از میان 8-4هاي  جدول

ي یعنی   فقره استعاره156ي تحقیق بوده است،  رفته در متن کالم دختران که بخشی از پیکره
این میزان در پسران و از میان . شناختی اختصاص داشته است ي هستی  به استعاره7/32٪

ي  محاسبه.  بوده است٪3/19 فقره یعنی 104ها،  گفتار آن ي موجود در پاره  مورد استعاره538
 بیانگر این موضوع است که pv<0.000ي  اي که توسط آزمون خی انجام شده و اندازه آماري

دار آماري بیشتر از  صورت معنی شناختی در دختران به ي هستی درصد استفاده از استعاره
  . پسران بوده است

  :دختران استهاي ساختاري در پسران بیشتر از  میزان استفاده از استعاره)  4
ي   مورد استعاره476گردد که از میان   ، مشاهده می9-4با استناد به نتایج حاصل از جداول 

 آن به ٪6/41 مورد، یعنی معادل 198دست آمده از دختران، تعداد  مستخرج از متون به
 مورد کل استعارات در پسران، 538این تعداد در میان . ي ساختاري اختصاص داشت استعاره

ي حاصله از آزمون کاي دو حاکی از این است که  نتیجه.  بوده است٪4/51 فقره و یا 276
دار آماري بیشتر از  صورت معنی هاي ساختاري در جنس پسران به  درصد استفاده از استعاره

   pv=0.002دختران بوده است؛ 
  .داستعارات ساختاري در هر دو جنس فراوانی بیشتري نسبت به دیگر انواع دار)  5

دهد که پربسامدترین نوع استعاره در گفتار عامیانه نوجوانان،  ها نشان می تحلیل داده
ها و مفاهیم انتزاعی را بر حسب اشیاء،  وران ایده این قشر از گویش. هاي ساختاري است استعاره

کنند و به این طریق به اهداف کالمی خود نزدیک  مواد، عناصر، ظرف و اشخاص بازنمایی می
  . نمایند تر می  و درك مفاهیم را سهلکرده

، اکتشافی، تأکید هاي انگیزشی ي متعددي همانند نقشها رسد در این پژوهش نقش به نظر می
در . گویی و کارکرد تزئینی مورد توجه جوانان قرار گرفته سازي، پوشیده بر معنی و برجسته
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شناختی  ي، عاطفی و زیباییساز دختران نوجوان، کارکردها به سمت اهداف رازداري، پوشیده

. تر بوده است سازي نمایان کالم متمایل بوده و در پسران، کارکردهاي تاکید بر معنی و برجسته
ي فرآیندي تربیتی و پرورشی درنظر گرفت که به  توان استعاره را به منزله بنابراین به نوعی می

دیشه نوجوانان را مد نظر قرار هاي خالق ان کمک طراحی الگوهایی براي تفکر استعاري، قابلیت
 .دهد
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مقایسھ کاربرد انواع استعاره در پسران

جھتی
29.4%

 ھستی 
شناختی 
19.3%

ساختاری
51.3%
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