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  چكيده
بنياد مورد ارزيابي قرار  مفهومي با استفاده از روش پيكرهة استعارة در اين پژوهش دو فرض نظري

ومي ذهني دارد و طبق هاي مفه طبق فرض اول، زبان استعاري جايگاهي فرعي نسبت به استعاره. گرفت
همشهري ة اي از پيكر اي پنجاه ميليون كلمه پيكره. مند هستند هاي زباني متعارف نظام فرض دوم، استعاره

هاي حاصل از تحليل  يافته. تحليل شد AntConcافزار  نرمة وسيل گيري و به  طور تصادفي نمونه  به
. مفهومي هستندة استعارة فرض دوم نظرياي حاكي از تأييد نشدن فرض نخست و تأييد نسبي  پيكره
هاي  بيني تر از پيش  هاي زباني پيچيده دهند كه الگوهاي معنايي استعاره هاي اين پژوهش نشان مي يافته
هاي زباني نقش  دهي به معناي استعاره مفهومي هستند و عوامل كاربرد زبان در شكلة استعارة نظري

  . كنند مهمي ايفا مي
  

  . آيي اي، كاربرد زبان، باهم شناسي پيكره مفهومي، زبان فارسي، زبانة استعارة نظري :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
 & ,Lakoff, 1993; Lakoff & Johnson, 2003 [1980]; Lakoff 1مفهومية استعارة نظري

Turner, 1989) ( شناسي شناختي است كه  هاي علوم شناختي و زبان ترين نظريه يكي از بنيادي
رويكرد مفهومي يا . دهد جايگاهي ويژه در ساختاربندي تفكر و شناخت انسان مي 2تعارهبه اس

كه نقش جسم و  )Johnson, 1987(است  3يافته شناخت جسميتشناختي به استعاره، مبتني بر تز 
مفهومي يك ة استعارة در نظري. شمارد دهي به تفكر و معنا، نقشي بنيادين مي تجربه را در شكل

استعاره متعلق است، براي درك مفهومي به  4مبدأة حوزتر است و به   معموالً ملموسمفهوم كه 
هنگامي كه پيوندي . استعاره تعلق دارد 5هدفة حوزتر است و به   رود كه معموالً انتزاعي كار مي 

 6هاي مبدأ و هدف، نگاشت شود كه ميان حوزه گيرد، گفته مي هاي مبدأ و هدف شكل مي ميان حوزه
شود،  وجود آمده است، بنابراين طبق اين نظريه، هنگامي كه بين دو حوزه نگاشت برقرار مي  به

براي . شوند مبدأ درك و فهميده مية مفاهيم حوزة واسط  طور جزئي به  هدف بهة مفاهيم حوز
» مكان«مبدأ ة مفهومي فضايي و متعلق به حوز» طوالني«ة ، واژ»زمان طوالني«نمونه در عبارت 

مكان ة به كار گرفته شده است؛ به سخن ديگر، حوز» زمان«براي توصيف مفهوم انتزاعي  است كه
  . زمان نگاشت شده استة به حوز

هاي  بودن نقش استعاره  مفهومي دو اصل مفروض است؛ يكي ثانوية استعارة در نظري
گري، و دي) Lakoff & Johnson, 2003: 272(هاي مفهومي يا ذهني  زباني نسبت به استعاره

  :اند از هاي اصلي اين پژوهش عبارت پرسش). Ibid: 55(هاي زباني متعارف  مندي استعاره نظام
  دارند؟) ذهني(هاي مفهومي  هاي زباني ماهيتي فرعي و ثانوي نسبت به استعاره آيا استعاره .1
 مند هستند؟ هاي زباني متعارف، نظام اي، آيا استعاره با توجه به شواهد پيكره  .2

گيري  مفهومي، مستقل از زبان منشاء شكلة مفهومي، از آنجا كه سامانة استعار ةدر نظري
ها  آنة هايي را دارند كه به وسيل هاي زباني فقط حكم سرنخ هاي مفهومي است، داده استعاره

هدف اين پژوهش بازانديشي . شناختي انسان پي بردة سازي در سامان توان به ماهيت مفهوم مي
معناي عبارات استعاري و بررسي اين مسئله است كه آيا ميان معناي نقش نظام زبان در 

يك وجود دارد و زبان مانند آينه،  به يكة هاي مفهومي رابط هاي زباني و معناي استعاره استعاره
ساختار مفهومي و استعاري ذهن انسان است يا اينكه اين رابطه ديالكتيكي است و ة كنند منعكس

  . دهي و تغيير معنايي نقش ايفا كند تواند در شكل مي) كاربردة طواس به(خود نظام زبان 
  

1
. Conceptual Metaphor Theory  1.2

ومي«، »استعاره«اين پژوهش، عبارات  در رويكرد شناختي به استعاره و نيز در  ومي و ذهني اطالق مي صورت پيش به» استعارة ذهني«يا » استعارة مفه اني آن فرض به ساختارهاي مفه ند و از نمود زب اني استعاره. شوند ها متمايز مي گرد نمود زب اده شده است» اريعبارات استع«يا » استعارة زباني«هاي مفهومي بوده، از عباراتي نظير  هر جا منظور   .استف
 3
. embodied cognition  4
. source domain 5
. target domain 6
. mapping 
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در زبان  2و  1بنياد به بررسي دو فرض  در اين پژوهش با استفاده از روش كمي و پيكره
بنياد به استعاره را مرور خواهيم كرد؛  رويكرد پيكرهة در بخش دوم، پيشين. پردازيم فارسي مي

افزار مورد استفاده  اي و نرم هاي پيكره گرفته شده در تحليل در بخش سوم مواد و روش به كار
شده را ارائه خواهيم كرد و در   اي انجام هاي پيكره را معرفي خواهيم كرد؛ در بخش چهارم تحليل

ة استعارة بندي و پيامدهاي آن را در نظري بخش پنجم نتايج حاصل از اين پژوهش را جمع
  . مفهومي بحث خواهيم كرد

 

  پژوهشة شينپي. 2
اند و  در زبان انگليسي را مورد بررسي قرار داده 7ليكاف و جانسون عبارات استعاري متعارف

عنوان شواهدي بر  جمالت زير به. اند ها را استخراج كرده هاي مفهومي نهفته در آن استعاره
  ):Lakoff & Johnson, 2003: 4(اند  ارائه شده 8جنگ  بحث به مثابهمفهومي ة وجود استعار

1. Your claims are indefensible.  

2. He attacked every weak point in my argument.  

3. His criticisms were right on target.  

4. He shot down all of my arguments.  

تعلق جنگ مبدأ ة ها خط كشيده شده است، به حوز ، عباراتي كه زير آن4تا  1هاي  در مثال
در مورد ) در سطح زبان(و صحبت ) در سطح تفكر(استعاري براي انديشيدن  طور  دارند كه به

تر از مفهوم   انتزاعيبحث عبارت ديگر، از آنجا كه مفهوم   اند؛ به كار رفته بهبحث هدف ة حوز
بحث استفاده شده تا مفهوم انتزاعي جنگ تر   ملموسة هاي مربوط به حوز است، از واژهجنگ 

شماري از اين گونه، شمايي كلي از ماهيت  هاي بي سون با آوردن مثالليكاف و جان. درك شود
  . اند هاي زباني ترسيم كرده مفهومي استعاره

هاي زباني  اند كه مثال طور مشخص ذكر نكرده هاي مفهومي به ها در بررسي استعاره آن
طور كه  رو همان  اين اند، از مندي گردآوري كرده شناسي نظام خود را از چه منبعي و با چه روش

هاي زباني ليكاف و جانسون  رسد داده نظر مي  ، به)Ibid, 2005: 110(كند  نيز اشاره مي 9دينان
هاي زباني روش قابل اطميناني نيست و  روش شمي گردآوري داده. اند بر شم زباني مبتني بوده

 Grondelaers(  شناسان شناختي و زبان )Gibbs, 2006(شناسان زبان  از سوي برخي روان

& et al., 2006( بنياد  بر خالف روش شمي، در رويكرد كاربرد. مورد انتقاد واقع شده است
  

7
. conventional  1. 

8
ايزكردن استعاره  ومي براي متم ومي ذهني و استعاره طبق سنت نظرية استعارة مفه اني، از قلم پررنگ هاي مفه اده شده هاي زب هني در قال است و استعاره  تر استف بة  به x«ب هاي ذ 9  .اند نوشته شده» yمثا

 . Deignan, A.  
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)Bybee, 2010( هاي زباني كه  شود و پيكره زبان در بافت اصيل كاربردش مطالعه مي
دادن كاربرد اصيل زبان  اي عظيم از متون زباني هستند، منبع قابل اعتمادي براي نشان مجموعه

توان به برتري  ها مي آنة بنياد مزايايي نسبت به شم زباني دارد كه از جمل روش پيكره. دهستن
همچنين به باور ). Ibid: 85(وجوي منابع عظيم متني اشاره كرد  در ذخيره و جست

ها در توصيف توليد زبان خود عملكرد  ، انسان)Sinclair, 1991(اي  شناسان پيكره زبان
  . يلي دسترسي به دانش زباني خارج از بافت، آسان نيستدال  ضعيفي دارند و به

هاي مفهومي در بافت اصيل زباني از  استعارهة برخي از پژوهشگران زبان براي مطالع
 ,Cameron & Deignan, 2006; Deignan, 2005, 2006)اند  اي استفاده كرده روش پيكره

2008; Sanford, 2010; Steen, 2007; Steen & et al., 2010; Stefanowitsch & 
Gries, 2006; Svanlund, 2007) .ة استعارة در چارچوب نظري ها گاهي نتايج اين پژوهش

هاي دستوري،  ويژگي )2005(طور كامل قابل تبيين نيستند؛ براي نمونه، دينان   مفهومي به
ة استعارة يدهد كه نظر او نشان مي. هاي زباني را بررسي كرده است آيندي استعاره معنايي و هم

همچنين طبق . مفهومي قادر به تبيين كامل الگوهاي زباني موجود در عبارات استعاري نيست
زباني نادر ة تنها در پيكر هاي مفهومي نه هاي زباني استعاره هاي وي برخي از نمونه يافته

  . لحاظ معنايي غير متعارف نيز هستند هستند، بلكه از 
براي تبيين رفتار عبارات زباني استعاري  10م پديدارياز مفهو )2006(كامرون و دينان 

كنند؛ در يك شيوه به  هاي زباني را تلفيق مي بررسي دادهة ها دو شيو آن. كنند استفاده مي
هاي پديداري را رصد و  پردازند تا در بافت غني متن، صورت بررسي دقيق گفتمان پيوسته مي

هاي خاص  هاي وسيعي از عبارات و واژه نمونه شناسايي كنند و در روش ديگر به كمك رايانه،
با  11دهد عبارات غير لفظي ها نشان مي هاي آن يافته. كنند هاي گسترده بررسي مي را در بافت

هايشان  شده و معناشناسي و كاربردشناسي ويژه، بسامد بااليي در داده صورتي نسبتاً تثبيت
  . ذير نيستندپ شناختي استعاره تبيينة دارند و در چارچوب نظري

» وزن«اي، عبارات استعاري مربوط به مفهوم  با استفاده از رويكرد پيكره )2007(سوانلوند 
دهد كه قدرت استعاري  نتايج بررسي وي نشان مي. را در زبان سوئدي بررسي كرده است

در پژوهشي . مبدأ واحدي متعلق هستند، متفاوت استة عبارات استعاري مختلف كه به حوز
هاي مفهومي مختلف  با رويكردي كاربردبنياد و مبتني بر پيكره، استعاره )2010(سانفورد ديگر، 

  
10

. emergence 11

. non-literal  
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دهد كه عوامل زباني نظير  نتايج مطالعات وي نشان مي. كند در زبان انگليسي را بررسي مي
هاي زباني  هاي مفهومي زباني تأثير دارند و استعاره بازنمايي استعارهة بسامد كاربرد، بر نحو

  . بسامد هستند هاي زباني كم تر از استعاره  تر و پذيرفتني  دسترس  مد، زاياتر، قابلپربسا
صورت   هاي مفهومي در زبان فارسي بيشتر به شده روي استعاره هاي انجام پژوهش

نورمحمدي (ـ تطبيقي هستند و روي طيف وسيعي از انواع متون، نظير متون مذهبي  توصيفي
فيروزيان پوراصفهاني، (، سياسي و مطبوعاتي )1388حسندخت، (شعر  ،)1388؛ پورابراهيم، 1387
بيشتر اين . اند انجام شده) 1386؛ قانون، 1382راد،  يوسفي(و زبان روزمره ) 1390؛ شهري، 1388

افراشي و (هاي ديگر نظير اسپانيايي  و يا مقابلة آن با زبان(ها با بررسي متون فارسي  پژوهش
هاي مفهومي در عبارات زبان  ايي عبارات استعاري، وجود استعارهو شناس) 1391همكاران، 

ة استعار) 1382(راد  اند؛ براي نمونه، يوسفي شمولي آن را تأييد كرده فارسي و واقعيت جهان
تحقيقات وي، وجود اين . را در زبان فارسي بررسي كرده است مكان  مثابه  مفهومي زمان به

كنند؛  را در زبان فارسي تأييد مي 13زمان متحركو  12متحركناظر استعاره و همچنين دو حالت 
عيد كم كم از راه «ة حالت ناظر متحرك و جملة نمون، »شويم داريم به عيد نزديك مي«ة مثالً جمل
هاي مفهومي  ها در مورد استعاره برخي ديگر از پژوهش. حالت زمان متحرك استة نمون »رسيد

اند  رند و مسائل رشدي و پردازشي آن را مطالعه كردهشناختي دا روانة در زبان فارسي جنب
رسد پژوهشي كه به  نظر مي  به). Ranginkaman, 2007 ؛1385؛ حسيني، 1385صوفياني،  ده(

مفهومي در زبان فارسي پرداخته باشد، تاكنون ة استعارة هاي نظري فرض بررسي اصول و پيش
هاي شناختي استعاره  ين خالء در پژوهشپژوهش حاضر را با هدف پر كردن ا. انجام نشده است

  . ايم در زبان فارسي انجام داده
  

  روش پژوهش. 3
  ها تعريف مفهومي و عملياتي فرضيه. 3- 1

هاي مفهومي  ليكاف و جانسون پس از بررسي بسياري از موارد زباني و استخراج استعاره
هاي مفهومي و ماهيت  هايي اساسي در مورد استعاره نهفته در عبارات زباني متعارف، فرض

  :اند از دو فرضي كه در اين مقاله بررسي خواهيم كرد، عبارت. كنند ها مطرح مي آن
كنند و زبان استعاري فقط بازنمود اين  هاي مفهومي در سطح تفكر عمل مي استعاره  .1

  
12

. ego-moving 13

. time-moving 
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ساختارهاي استعاري تفكر است؛ بنابراين نقش زبان استعاري در مقايسه با تفكر استعاري 
  ). Johnson, 2003: 272(اي و فرعي است  حاشيه
ة ميان مفاهيم حوزة دارند، رابط 14شده هاي زباني متعارف كه صورتي تثبيت در استعاره  .2

  .مند است مبدأ و هدف نظام
و غيره،  wasting time, attacking positions, going our separate waysعباراتي نظير 

اين . كنند ها و تفكر ما را ساختاربندي مي ما هستند كه كنش مند بازتابي از مفاهيم استعاري نظام
ها زندگي  هايي هستند كه با آن ها استعاره آن. هستند» زنده«معناي اساسي كلمه  ها به  استعاره

» زنده«اند، چيزي از  زبان انگليسي تثبيت شده 15ها در واژگان اين واقعيت كه اين استعاره. كنيم مي
  . )Ibid: 55(د كاه ها نمي بودن آن

، attackشوند كه مثالً كلماتي نظير  مند خوانده مي مند به اين دليل نظام هاي نظام استعاره
position  وdefend صورت منظم و منسجم براي   تعلق دارند، اما به مبدأ جنگة به حوز

  . روند كار مي  به هدف بحثة حوزة گو دربار و گفت
اي بررسي  صورت كمي و پيكره  مفهومي را بهة استعارة براي اينكه بتوانيم دو فرض نظري

طبق . ها از صورت مفهومي خارج شوند و در قالبي عملياتي تعريف شوند كنيم، بايد اين فرض
هاي  هستند و اين استعاره) ذهني(هاي مفهومي  هاي زباني بازتاب استعاره فرض اول، استعاره

توانيم  مي )2005(اساس تحليل دينان  بر. كنند مفهومي مستقل از زبان در سطح تفكر عمل مي
گونه دگرگوني  هاي مفهومي فرعي است، هر بيني كنيم كه چون نقش زبان نسبت به استعاره پيش

مبدأ، نظير تبديل صورت مفرد به جمع، تأثيري در كيفيت ة هاي حوز جزئي در صورت واژه
به جمع تمايزي دستوري و وابسته معناي استعاري آن نخواهد داشت، زيرا تبديل صورت مفرد 

اينكه تمايز ميان . كند به زبان است و محتواي مفهومي آن واژه را از اساس دچار دگرگوني نمي
دنبال  مفرد و جمع دستوري است، به اين معني نيست كه تمايز دستوري هيچ تمايز مفهومي به

ة مفهومي واژة در هست ندارد، بلكه در اينجا منظور اين است كه تمايز دستوري، تغييري
بودن آن، چيزي  جمع ة واسط به » ها سيب«مفهومي ة كند؛ مثالً محتوا و هست موردنظر ايجاد نمي

در . لحاظ رمزگرداني مفهوم كميت متفاوت هستند نيست و اين دو مفهوم از » سيب«متفاوت از 
مند  تعارف نظامهاي مفهومي م شود استعاره مفهومي، ادعا مية استعارة فرض دوم از نظري
شود؛ براي نمونه، در  مندي مفهومي طبق فرض اول به زبان نيز منتقل مي هستند و اين نظام

، »... حمله به مواضع«، »...دفاع از موضع«عباراتي نظير مثابه جنگ،  بحث به ة استعار
  

14
. fixed 15
. lexicon  
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م هاي مفهوم جنگ هستند، براي ساختاربندي بخشي از مفاهي كه از واژه... و » نشيني عقب«
هاي مربوط  روند كه به معني انتقال انسجام و ارتباط مفهومي ميان واژه كار مي  بحث بهة حوز

ها يا عبارات  توانيم استنباط كنيم كه واژه به اين ترتيب، مي. بحث استة جنگ به حوزة به حوز
  غير( 16روند، كاربرد و معناي جنگي يا لفظي كار مي  بحث بهة جنگ كه در حوزة حوزة شد تثبيت

» مبدأ معناي لفظي داردة زبان استعاري در حوز«تر،  عبارت ساده هم دارند؛ به ) استعاري
)Lakoff & Johnson, 2003: 265( زيرا اگر عبارات استعاري در معناي لفظي خود به كار ،

مندي خود را از دست خواهند داد؛ مثالً ليكاف  مرده محسوب خواهند شد و نظامة نروند، استعار
به معناي  comprehendereالتين ة برگرفته از ريش( comprehendة رنر دليل اينكه واژو ت
شود را عدم كاربرد اين واژه  در زبان انگليسي يك عبارت استعاري مرده محسوب مي) »گرفتن«

به اين ترتيب، ). Lakoff & Turner, 1989: 129(دانند  در معناي لفظي و بنيادينش مي
شده هم كاربرد استعاري و هم كاربرد  متعارف و تثبيت  ارات استعاريشود عب بيني مي پيش

  . زباني داشته باشندة لفظي در پيكر
  

  انتخاب استعاره. 3- 2
بحث مفهومي ة هاي اين پژوهش انتخاب شده است، استعار اي كه براي بررسي فرضيه استعاره

هاي استعاري بسيار  در پژوهش هايي است كه اين استعاره يكي از استعاره. استجنگ   مثابه  به
ة پس از انتخاب استعار. اند هم به آن پرداخته )2003(شده است و ليكاف و جانسون   بررسي

. شدند مفهومي بودند بايد از پيكره استخراج مية نظر، عباراتي كه نمود اين استعار مفهومي مورد
 17ها را كليدواژه ه را كه آنهاي مرتبط با اين استعار هايي از واژه ليكاف و جانسون نمونه

وجوي  ها در فارسي برابريابي شدند و مبناي جست اين كليدواژه. دهند ناميم، ارائه مي مي
شود  محسوب مي 18اي بنيادين ، استعارهجنگ  بحث به مثابهة استعار. اي قرار گرفتند پيكره

)Grady, 1997( رسي تفاوت چنداني كه به اين معني است كه كاركرد كلي استعاره در زبان فا
 19همبستگي تجربياساس  هاي بنيادين بر هاي انگليسي آن نداشته باشد، زيرا استعاره با نمونه
براي اطمينان اوليه از اينكه . شمول هستند هاي جهان گيرند و به همين دليل استعاره شكل مي
زبان فارسي نيز در جنگ   مثابه  بحث بهة مبدأ استعارة شده براي حوز هاي انتخاب كليدواژه

هاي  وجو كرديم و نمونه وجوي گوگل جست ها را در موتور جست كاربرد دارند، اين كليدواژه
  

16
. literal  17
. keyword 18
. primary 19
. experiential correlation  



  ...بنياد مفروضات نظرية ارزيابي پيكرهو همكاران                                                         رامين گلشائي 
 

230 

ها را ارائه  هاي انگليسي و متناظر فارسي آن كليدواژه 1در جدول. شده را بررسي كرديم يافت
  . ايم كرده
  

  جنگ  مثابه  بحث بهها براي استعارة  سي آنهاي انگليسي و متناظر فار كليدواژه 1جدول
 

  متناظر فارسية كليدواژ  انگليسية كليدواژ

attack حمله  
position(s)  مواضع(موضع(  

defend دفاع  
retreat نشيني عقب  

  
را در زبان مثابه جنگ   بحث بهة هاي استعار ، موارد كاربرد لفظي كليدواژه5تا  1هاي  نمونه

  :ندده فارسي نشان مي
 ). 8/6/89مردمساالري، (دشمنان است  مواضعدوربرد پيشرفته براي تخريب  مهمات  .1

نيوز،  فارس(شورشيان كرد را هدف قرار دادند  موضع 70هاي ارتش تركيه،  جنگنده  .2
15/11/86.( 

 ).14/5/91خبرآنالين، (خرد  موشكي مي دفاععراق از روسيه سيستم   .3

نيوز،  فارس(هاي دشمن فرضي  رتش به يگانهاي ا ها و زيردريايي ناوشكنة حمل  .4
15/3/90 .( 

ة پيكر(ارتش خود به مدت سه هفته را دارد  نشيني عقباسرائيل حق به تعويق انداختن   .5
 ).2همشهري 

شده معناي لفظي  هاي فارسي برابريابي دهند كه كليدواژه هاي باال نشان مي نمونه
هاي ديگري با  نمونه» دفاع مقدس«يا » فاعوزارت د«همچنين . متداولي دارند) غيراستعاري(

  . اند شده به خود گرفته كاربرد لفظي هستند كه صورتي تثبيت
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  پيكره و ابزار كار. 3- 3
ة صورت تصادفي از پيكر  برديم كه بهكار  به اي را اي پنجاه ميليون كلمه در اين پژوهش پيكره

دانشگاه ة روه پژوهشي پايگاه دادتوسط گ 2همشهري ة پيكر. گيري كرديم نمونه 2همشهري 
با (اي از متون مطبوعاتي  و مجموعه )AleAhmad & et al., 2009(تهران تهيه شده است 

گردآوري  1387تا  1376است كه از سال ...) موضوعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و 
  . ميليون كلمه دارد 150شده است و حدود 

استفاده كرديم؛ به  )2005(رف در پيكره از روش دينان هاي متعا وجوي استعاره براي جست
فهرست وجو كرديم و  مبدأ استعاره در پيكره را جستة هاي حوز اين ترتيب كه كليدواژه

. ها مشخص شود ها را مورد بررسي قرار داديم تا كاربردهاي استعاري و لفظي آن آن 20نماي واژه
هاي واژه  ي است و بافت زباني چپ و راست نمونها جوي پيكره و آغاز جستة نما نقط فهرست واژه

از . )Sinclair, 2003(دهد  سرهم نشان مي  هاي پشت صورت رديف نظر را به  يا عبارت مورد 
هاي مفهومي متعارف  عبارات استعاري مرتبط با استعاره آنجا كه طبق تعريف ليكاف و جانسون

، از اين تعريف در )Lakoff  & Johnson, 2003: 54(شده در واژگان ذهني دارند  حالتي تثبيت
شده عباراتي  عبارات تثبيت. استفاده كرديم  وجوي عبارات استعاري متعارف در پيكره جست

در . شوند صورت غير تصادفي در همسايگي يكديگر ظاهر مي طور مرتب و به   هستند كه به
 21آيي باهمهمسايگي يكديگر  وقوعي غير تصادفي چند كلمه در اي به اين هم شناسي پيكره زبان
براي . شوند يكديگر محسوب مي 22آيند هموقوعي حضور دارند،  گويند و كلماتي كه در اين هم مي

استفاده  )AntConc )Anthony, 2011افزار  مبدأ از نرمة هاي حوز آيندهاي كليدواژه همة محاسب
 24اطالعات متقابلو  23تية نمرمقياس  اساس ها را بر آيندهاي واژه تواند هم افزار مي اين نرم. كرديم

هايي كه بسامد  محاسبه شدند و آن (MI)اساس مقياس اطالعات متقابل  آيندها بر هم. محاسبه كند
  . تلقي شدند 25نمونه بود، مؤثر 16وقوعشان بيش از 

همراه صورت جمع آن،  را به » موضع«مفرد ة براي آزمودن فرض اول پژوهش، كليدواژ
سپس . مطالعه قرار داديم نما مورد صورت فهرست واژه نتخاب كرديم و به ا» مواضع«يعني 

هاي  كاربردهاي لفظي و استعاري اين دو صورت واژگاني را مورد شمارش قرار داديم و تفاوت
هاي  آيندهاي مؤثر كليدواژه دوم، همة براي آزمودن فرضي. ها را بررسي كرديم معنايي آن

را از پيكره استخراج كرديم و كاربردهاي » نشيني عقب«و » فاعد«، »حمله«، »مواضع«، »موضع«
  

20
. concordance 21
. collocation  22
. collocate 23
. T-score 24
. Mutual Information (MI)  25
. significant  
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  . مطالعه قرار داديم آيندهاي مؤثرشان مورد  ها را در بافت هم لفظي و استعاري آن
  

  26ها تحليل داده. 4

  »مواضع«و  »موضع«كاربرد . 4- 1
ربرد موارد كاة ، هم»مواضع«و » موضع«ة براي شمارش معاني استعاري و لفظي دو كليدواژ

يك از اين دو صورت  نماي هر واژه  ها را توسط رايانه استخراج كرديم و به بررسي فهرست آن
/ نظر استعاري شده، معنايي غير از معناي مورد هاي بررسي برخي از نمونه. زباني پرداختيم

ة ها نيز در واژ برخي ديگر از نمونه. لفظي داشتند كه در شمارش مورد توجه قرار نگرفتند
متن، به ة فاصله هنگام تهي دليل عدم رعايت نيم به كار رفته بودند و به» گيري موضع«كب مر

افزار شمارش شده بودند كه اين موارد نيز در تحليل مورد توجه قرار  اشتباه توسط نرم
در پيكره را به تفكيك معاني » مواضع«و » موضع«هاي زباني  ، تعداد صورت2جدول . نگرفتند

  . دهد ي نشان ميلفظي و استعار
  

  »مواضع«و » موضع«هاي  بسامد معاني استعاري و لفظي كليدواژه  2جدول
  

 

  غير مرتبط  لفظي  استعاري  بسامد كل  كليدواژه

  1085  49  3297  4431  موضع
  5  254  2270  2529  مواضع

  
تر از  پربسامد» و مواضع» موضع«هاي  ، معناي استعاري كليدواژه2با توجه به جدول 

تر  پربسامد» موضع«ة دو كليدواژه، معناي استعاري كليدواژة در مقايس. ها است معناي لفظي آن
ة تر از كليدواژ پربسامد» مواضع«ة كه معناي لفظي كليدواژ حالي است، در» مواضع«ة از كليدواژ

تعاري در دو دهند كه تفاوت توزيع معناي لفظي و اس ها نشان مي اين داده. است» موضع«
دار است  كه تفاوتشان در شمار دستوري است، بسيار معني »مواضع«و » موضع«ة كليدواژ

)001/0<p , df=1 , 31/217=2χ .(موضع«هاي  آيندهاي كليدواژه براي بررسي فرض دوم، هم «
، نتايج تحليل 3جدول . ها بررسي كرديم نماي آن را محاسبه و فهرست واژه» مواضع«و 

  

1. 26
وديت صفحات مقاله، مثال به  يل محد يل اين داده هاي واژه هاي زباني پيكره و نيز فهرست دل نتايج تحل   .ها ارائه شده است نما از مقاله حذف شده و فقط 
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  . دهد آيندهاي مؤثرش نشان مي را به همراه هم» موضع«ة كليدواژ
  

  به تفكيك معناي استعاري و لفظي» موضع«آيندهاي راست و چپ كليدواژة  بسامد هم  3جدول
 

  لفظي  استعاري  بسامد كل  آيند هم  كليدواژه

  0  106  106  تغيير ــ  
  0  87  87  اعالم ــ  
  0  50  50  اتخاذ ــ  
  2  35  37  قويت ــت  

  0  78  78  ــ رسمي  موضع
  0  69  69  ــ دولت  
  0  40  40  ــ ضعف  
  0  37  37  ــ قدرت  
  0  28  28  ــ مشترك  
  0  25  25  ــ دفاع  

  2  555  557    مجموع
  %1  %99      درصد

  
مورد  557كه مجموع بسامدهايشان » موضع«ة همايند راست و چپ كليدواژ 10از مجموع 

اند؛ يعني معناي مرتبط با مفهوم جنگ در  كار رفته  رد با معناي لفظي بهشود، تنها دو مو مي
در » موضع«با بررسي معناي . آيندهاي آن بسيار ضعيف است در بافت هم» موضع«ة كليدواژ

. شود از آن استنباط مي» رويكرد«يا » سياست«، »ديدگاه«نما، معنايي نزديك به  فهرست واژه
نيز بايد شاهد الگوي » مواضع«ة مفهومي، در مورد كليدواژة عاراستة حال طبق فرض اول نظري

در بافت » مواضع«ة هاي مربوط به بررسي كليدواژ داده. باشيم» موضع«معنايي مشابه با 
  . ايم آورده 4آيندهاي آن را در جدول  هم
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  تفكيك معناي استعاري و لفظيبه » مواضع«آيندهاي راست و چپ كليدواژة  بسامد هم 4جدول
 

  لفظي  استعاري  بسامد كل  آيند هم  كليدواژه

  0  69  69  اتخاذ ــ  
  0  48  48  اعالم ــ  
  0  44  44  تشريح ــ  
  18  3  21  عليه ــ  

  0  42  42  ــ دولت  مواضع
  0  40  40  ــ اصولي  
  0  37  37  ــ سياسي  
  0  35  35  ــ رسمي  
  27  1  28  ــ طالبان  
  12  5  17  ــ نيروهاي  

  57  324  381    مجموع
  %15  %85      درصد

  
آيند  يابيم؛ مثالً هم موارد جالبي دست مي» موضع«و » مواضع«ة آيندهاي واژ همة در مقايس

آيندهاي  از هم» عليه«ة شود و واژ ديده نمي» مواضع«آيندهاي مؤثر  در فهرست هم» تغيير«
آيي  نماي باهم با بررسي فهرست واژه. وجود ندارد» موضع«آيندهاي  ، در فهرست هم»مواضع«
مورد آن معناي لفظي  18مورد كاربرد در پيكره،  23شود كه از كل  مشخص مي» عليه مواضع«
» مواضع طالبان«هاي  آيي اين مسئله در مورد باهم. مورد معناي استعاري دارد 3و تنها ) جنگي(
. ها بيشتر است عناي جنگي در آنشود كه كاربرد مرتبط با م نيز ديده مي» مواضع نيروهاي«و 

» موضع«ة توانيم بگوييم كه كليدواژ مي» مواضع«و » موضع«ة بندي تحليل دو كليدواژ در جمع
آيندهاي مؤثر خود معناي عمدتاً استعاري دارد و كاربرد لفظي آن بسيار ناچيز  در بافت هم

كند و  معنايي تغيير مي، الگوي »مواضع«صورت جمع   به» موضع«با تغيير صورت مفرد .  است
اين . شود به اين ترتيب، فرض اول پژوهش تأييد نمي. كنند ها معناي لفظي پيدا مي آيي برخي باهم

ة هاي دو كليدواژ آيي دهند كه معاني لفظي و استعاري در باهم ها همچنين نشان مي تحليل
دي مطلق در فرض دوم من اند كه انگاشت نظام طور متعادل توزيع نشده  به» مواضع«و » موضع«

ديگر، فرض دوم را ة هاي بعد، با بررسي سه كليدواژ در بخش. كند پژوهش را مخدوش مي
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  . بيشتر مورد واكاوي قرار خواهيم داد
  

  »حمله«هاي  آيي تحليل باهم. 4- 2
/ موضع«همانند تحليل . است مبدأ جنگة هاي متعلق به حوز يكي ديگر از كليدواژه» حمله«ة واژ

نماي اين  افزار محاسبه كرديم و فهرست واژه را توسط نرم» حمله«آيندهاي مؤثر  هم ،»مواضع
هاي مربوط به اين كليدواژه را نشان  تحليل 5جدول . كليدواژه را مورد بررسي قرار داديم

  . دهد مي
  

  استعاري و لفظيبه تفكيك معناي » حمله«آيندهاي راست و چپ كليدواژة  بسامد هم 5جدول
 

  لفظي  استعاري  بسامد كل  آيند هم  كليدواژه

  100  8  108  هدف ــ  
  43  0  43  دستور ــ  
  678  0  678  ــ نظامي  
  170  0  170  ــ تروريستي  
  98  0  98  ــ انتحاري  حمله
  79  0  79  ــ نيروهاي  
  67  2  69  ــ عليه  
  58  0  58  ــ موشكي  
  39  0  39  ــ گسترده  
  5  21  26  ــ شديد  

  1337  31  1368    مجموع
  %97  %3      درصد

  
آيندهاي مؤثر خود، روشن  در بافت هم» حمله«با نگاهي به درصد معناي استعاري و لفظي 

تنها در يك نمونه، قبل از . جنگ مرتبط استة شود كه كاربرد اين كليدواژه بيشتر با حوز مي
نيز توزيع معاني » حمله«ة مورد كليدواژدر . ، كاربرد اين كليدواژه استعاري است»شديد«آيند  هم

همراه » حمله«ة آيندهايي كه با كليدواژ عبارت ديگر، هم استعاري و لفظي غير متعادل است؛ به
الگوي ة مقايس. معنايي استعاري يا لفظي متعلق هستندة هستند، معموالً به يكي از دو مقول
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دهد كه اين دو كليدواژه اگرچه  شان مين» مواضع/ موضع«ة با كليدواژ» حمله«ة معنايي كليدواژ
عبارت ديگر،  ها به يك اندازه نيست؛ به مندي آن مبدأ جنگ متعلق هستند، اما نظامة به حوز
هاي  تر از كليدواژه درصد كاربرد لفظي، نيرومند 97آيندهاي خود با  در بافت هم» حمله«ة كليدواژ

  است كه به ترتيب » مواضع/ موضع«
در اينجا منظور از عبارات استعاري نيرومند، . اربرد استعاري دارنددرصد ك 85و  99 

ها بيشتر است و بنابراين هنگامي كه  مبدأ در آنة عباراتي است كه كاربرد لفظي و مرتبط با حوز
تر  مبدأ نيرومندة كردن مفاهيم حوز شوند، در برانگيخته  صورت استعاري به كار گرفته مي به 

  . )2007سوانلوند، . ك. ر(كنند  عمل مي
  

  »دفاع«هاي  آيي تحليل باهم. 4- 3
نما را  آيندهاي آن و بررسي آن در فهرست واژه همة نيز روال محاسب» دفاع«ة در مورد كليدواژ

  . دهد نتايج اين تحليل را نشان مي 6جدول . هاي قبل انجام داديم مانند نمونه
  

  به تفكيك معناي استعاري و لفظي» نشيني عقب«راست و چپ كليدواژة  آيندهاي بسامد هم 6جدول 
 

  لفظي  استعاري  بسامد كل  آيند هم  كليدواژه

  0  199  199  غير قابل ــ  
  54  0  54  صنايع ــ  
  3  48  51  جهت ــ  
  0  21  21  موضع ــ  دفاع
  368  0  368  ــ موشكي  
  51  3  54  ــ مشروع  
  6  13  19  ــ جانانه  

  482  284  766    مجموع
  %63  %37      درصد

  
هاي قبلي دارند؛ مثالً  تري نسبت به كليدواژه هاي متنوع توزيع» دفاع«ة آيندهاي كليدواژ هم
در مورد . مورد كاربرد لفظي دارد 6مورد كاربرد استعاري و در  13در » دفاع جانانه«آيي  باهم
ن عبارات، كاربرد استعاري دارند و شده براي اي يافتة نمون 199، تمام »غير قابل دفاع«آيي  باهم
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، بيشتر »دفاع مشروع«آيي  در مورد باهم. كار نرفته است  اي با معناي جنگي به در هيچ نمونه
جالب اين . مورد در معناي استعاري به كار رفته است 3كاربردها معناي لفظي دارند و تنها در 

. جنگية قضايي است، نه در حوز ةدر حوز» دفاع مشروع«آيي  است كه كاربردهاي لفظي باهم
جاني، ة شدن در معرض حمل شود كه فردي در صورت واقع به دفاعي گفته مي» دفاع مشروع«

  بحث بهة از آنجا كه ليكاف و جانسون خاستگاه استعار. مجاز است از خود دفاع فيزيكي كند

، )Lakoff & Johnson, 2003: 265(دانند  نزاع فيزيكي مية اولية را ناشي از تجربجنگ   مثابه
» جهت دفاع«آيي  در باهم. كاربردهاي لفظي به شمار آورديمة اين كاربرد قضايي را نيز در زمر

، كاربرد استعاري غالب است و تنها در سه مورد به معناي لفظي »...منظور دفاع از به «به معني 
هاي قبلي به  ز مانند كليدواژهني» دفاع«ة هاي كليدواژ آيي روي هم رفته، باهم. كار رفته است به 

آيندها، مانند  لفظي گرايش دارند؛ با اين حال برخي از هم/ شدگي در كاربرد استعاري نوعي قطبي
  . اند ، در هر دو معناي لفظي و استعاري به كار رفته»جانانه«

  
  »نشيني عقب«هاي  آيي تحليل باهم. 4- 4

تشكيل شده » نشيني«و » عقب«ة تركيب دو واژاي مركب است كه از  واژه» نشيني عقب«ة كليدواژ
  و هم با فاصله به» نشيني عقب«صورت  فاصله به  از آنجا كه اين كليدواژه هم با نيم. است
  .وجو كرديم شود، هر دو صورت كليدواژه را در پيكره جست نوشته مي» نشيني  عقب«صورت 

  
  دهد شان ميهاي مربوط به اين كليدواژه را ن آيي تحليل باهم 7جدول 

 

  لفظي  استعاري  بسامد كل  آيند هم  كليدواژه

  6  22  28  خود ــ  
  68  0  68  ــ نيروهاي  
  38  0  38  ــ كامل  نشيني عقب

  25  0  25  ــ ارتش  
  16  0  16  ــ فوري  

  153  22  175    مجموع
  %87  %13      درصد
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ة هاي ديگر حوز هكمتر از كليدواژ» نشيني عقب«ة آيندهاي كليدواژ ، تعداد هم7مطابق جدول 
كار  ها در معناي لفظي به  آيي دهد كه بيشتر باهم هاي جدول نشان مي همچنين داده. مبدأ جنگ است

  . كاربرد استعاري بر كاربرد لفظي غالب است» ...نشيني خود عقب... «آيي  تنها در باهم. اند رفته
ة همسايگي كليدواژ و گسترش» نشيني خود عقب«آيي  هاي استعاري باهم در بررسي نمونه

جايگاه قبل . شود تري پديدار مي ، الگوي كالن(N±3)تا سه واژه قبل و بعد از آن » نشيني عقب«
، N-2در جايگاه . به صفت اختصاص دارد كه وجود آن اختياري است N-1يا » خود«ة از واژ

در . اند هظاهر شد... و » حق«، »اصول«، »مواضع«، »موضع«هاي  بيشتر اسامي در قالب واژه
ة همچنين بعد از كليدواژ. استفاده شده است» از«ة نيز بيشتر از حرف اضاف N-3جايگاه 

الگوي كالن . آمده است» كردن«هاي صرفي مختلف فعل  ، حالتN+1در جايگاه » نشيني عقب«
  :گسترش دهيم 1صورت فرمول  توانيم به  را مي» نشيني خود عقب«آيي  باهم
+ نشيني  عقب+  خود) + صفت+ (} »/ ...انديشه/ حق/ اصول/ مواضع/ موضع«{+ از . 1

  . »كردن«
به كار رفته » نشيني خود عقب«آيي  در تمام كاربردهاي استعاري باهم» از«ة حرف اضاف

به اين ترتيب .  شود نيز ديده مي» به«ة كه در كاربردهاي لفظي، حرف اضاف حالي است، در
گسترش دهيم  1ة تر شمار  نيم تا الگوي ساختاري و كالنتوا را مي» نشيني خود عقب«آيي  باهم

اي از  توانيم نمونه را مي 1فرمول . شده دارد آيي ذكر انتزاع نسبتاً باالتري نسبت به باهمة كه درج
حرف (هايي از اين ساخت ثابت هستند  كه جايگاه )Goldberg, 2003(يك ساخت زباني بدانيم 

مانده با  هاي باقي و جايگاه) »كردن«فعلي ة و ريش» نشيني عقب«و » خود«ة ، كليدواژ»از«ة اضاف
خود «آيي  تحليل باهم. شوند پر مي) البته با معاني مشابه در هر جايگاه(عناصر واژگاني متنوع 

هاي پيشين، به يكي از كاربردهاي  آيي، مانند نمونه دهد كه چگونه اين باهم نشان مي» نشيني عقب
تر نظير   هاي كالن تواند تا عبارت اين گرايش حتي مية دارد و دامناستعاري و لفظي گرايش 

  . گسترش يابد 1ة ساخت شمار
» دفاع«، »حمله«، »مواضع«، »موضع«هاي  بندي كاربردهاي استعاري و لفظي كليدواژه با جمع

. مارائه دهي) 1شكل (توانيم گرايش اين كاربردها را در قالب نمودار راداري  مي» نشيني عقب«و 
، »مواضع«، »موضع«هاي  ، بيشترين كاربردهاي استعاري به ترتيب به كليدواژه1در شكل 

» مواضع«، »نشيني عقب«، »دفاع«، »حمله«هاي  كليدواژه. تعلق دارد» نشيني عقب«و » حمله«، »دفاع«
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همچنين عدم همپوشاني دو . ترتيب، بيشترين كاربردهاي لفظي را دارند هم به» موضع«و 
يك از  يكسان نبودن توزيع معاني استعاري و لفظي در هرة ي استعاري و لفظي نشانضلع پنج
  . ها است آيي باهم
  

 
  

ة هاي حوز كاربردهاي استعاري و لفظي كليدواژه) مقياس لگاريتمي(نمودار راداري بسامد  1شكل
  هاي مؤثرشانآيند در بافت هم جنگ  مثابه بحث به ة مبدأ استعار

  

  گيري نتيجه. 5
ة بنياد به استعاره استفاده كرديم و دو فرض نظري در اين پژوهش، از نوآوري رويكرد پيكره

اساس فرض اول  بر. هاي پيكره مورد ارزيابي قرار داديم اساس داده مفهومي را برة استعار
) ذهني(مفهومي هاي  هاي زباني نسبت به استعاره مفهومي، نقش استعارهة استعارة نظري

. مند هستند هاي زباني متعارف نظام اي و فرعي است و طبق فرض دوم نظريه، استعاره حاشيه
بررسي كرديم و » مواضع«و » موضع«استعاري ة فرض اول را با بررسي معنايي دو كليدواژ

بردهاي دريافتيم كه كاربردهاي استعاري و لفظي اين كليدواژه عيناً مشابه هم نيستند؛ تعداد كار

1

8

64

512

موضع

مواضع

دفاعحمله

عقب نشيني
استعاري
لفظي
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كه  حالي است، در» مواضع«ة بيشتر از كاربردهاي استعاري كليدواژ» موضع«ة استعاري كليدواژ
به سخن ديگر، قدرت . كند غلبه مي» موضع«ة به كليدواژ» مواضع«ة در كاربرد لفظي، كليدواژ

» عموض«ة جنگ بيش از كليدواژة دليل كاربردهاي مرتبط با حوز  به» مواضع«ة استعاري كليدواژ
فرض دوم را با . شود اساس اين نتايج، فرض اول پژوهش تأييد نمي اين ترتيب بر  به. است

نتايج نشان . نما بررسي كرديم صورت فهرست واژه ها به  آيندهاي مؤثر كليدواژه بررسي هم
ها به صورت يكنواخت و متعادل بين اين دو  آيي دادند كه كاربردهاي لفظي و استعاري باهم

ها يا بيشتر كاربرد استعاري دارند يا كاربردشان  آيي اند و بعضي از باهم وزيع نشدهكاربرد ت
ة اين نتايج فرض دوم نظري. بيشتر لفظي است و در موارد نادري هر دو كاربرد متوازن هستند

/ دينان در مورد ارتباط كاربرد استعاري. كند صورت نسبي تأييد مي مفهومي را به ة استعار
شود كه  مند محسوب مي يك استعاره زماني نظام«: نويسد مندي مي با نظام  دواژهلفظي يك كلي
هدف استعاره ة مبدأ در حوزة آيند از حوز كارگيري يك يا چند هم اي حاكي از به شواهد پيكره

تري نيز  صورت كلي نگارندگان، اين پديده را به ة به عقيد). Deignan, 2005: 37(» باشد
مبدأ نظير ة هاي حوز آيندهاي كليدواژه زيرا از آنجا كه برخي از هم توان مطرح كرد، مي
معناي نظامي غالبي دارند، اين » نظامية حمل«در » نظامي«يا » موشكية حمل«در » موشكي«

صورت  كار روند؛ مگر اينكه به  صورت متعارف به  هدف بهة امكان را ندارند كه در حوز
آيندها از  كارگيري هم بدون نياز به قائل شدن جهت در به بنابراين. بديع ساخته شوندة استعار
مندي را در ميزان همپوشاني كاربرد استعاري و لفظي  توانيم نظام هدف، مية مبدأ به حوزة حوز
پوشاني بيشتر باشد،  هرچه ميزان اين هم. هاي مبدأ و هدف تعريف كنيم آيندهاي حوزه هم

  . مندي كمتري دارد شاني كمتر باشد، استعاره نظامتر است و هر چه همپو مند استعاره نظام
را تأييد ) 2005(و دينان ) 2007(نتايج اين پژوهش نتايج حاصل از پژوهش سوانلوند  
مندي و نيرومندي استعاري دارند و  كنند؛ اينكه عبارات استعاري درجات گوناگوني از نظام مي

ة نظري. مفهومي استة استعارة هاي نظري يبين تر از پيش  ها پيچيده ظرايف معناي كاربردي آن
داند كه در اين صورت زنده هستند، يا  مند مي هاي زباني را يا نظام مفهومي، استعارهة استعار
اي اين پژوهش نشان  هاي پيكره تحليل. شوند داند كه در اين صورت مرده تلقي مي مند نمي نظام
مبدأ واحد ة عبارات زباني عضو يك حوزمندي حالتي پيوستاري دارد و در  دهد كه نظام مي
ة نظريمفهومي را در چارچوب ة استعارة مندي در نظري مفهوم نظام. تواند متفاوت باشد مي
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توان توضيح داد؛ به اين معني كه اگر عبارات استعاري   بهتر مي )Rosch, 1975( 27سرنمون
ها  يك از اين عبارت ، هربندي كنيم اي رده ويژهة مبدأ يك استعاره را نسبت به مشخصة حوز
اي  سرنموني متفاوتي خواهند داشت و برخي از اعضا نسبت به برخي ديگر شأن مقولهة درج

» دفاع«ة كليدواژجنگ،   مثابه بحث به ة براي نمونه در مورد استعار. تري خواهند داشت مركزي
، »دفاع«ة در كليدواژ تر است، زيرا توزيع معاني استعاري و لفظي مند نظام» موضع«ة از كليدواژ

دليل داشتن كاربردهاي غالباً  به » حمله«ة همچنين كليدواژ. است» موضع«ة تر از كليدواژ  متعادل
كه بيشتر كاربردهاي استعاري » موضع«ة جنگ، در مقايسه با كليدواژة لفظي و مرتبط با حوز

   .رود نيرومندي استعاري به شمار مية تري براي مقول دارد، عضو مركزي
  دهي به آيندي در اين پژوهش، وجود دو نيروي متضاد در شكل نتايج تحليل الگوهاي هم

صورت   يك نيرو به. )Deignan, 2005: 193(كنند  ها را تأييد مي صورت زباني استعاره
كند كه در  هاي استعاري برقرار مي مفهومي ميان حوزه هاي بين خالقانه و مبتكرانه نگاشت

ها براي برقراري  نيروي ديگر، در نياز انسان. مفهومي قابل تبيين استة عاراستة چارچوب نظري
هاي زباني  صورت مؤثر و غير مبهم ريشه دارد كه معاني جاافتاده را با صورت ارتباط به 

اين نيروي دوم كه بيشتر تحت تأثير بسامد كاربرد است، در سطح زبان . كند خاصي مرتبط مي
نتايج اين پژوهش را . )Bybee, 2007 & 2010(شود  ت معنايي ميكند و موجب تحوال عمل مي

هاي  آيندهاي كليدواژه شود هم توانيم در پرتو اين نيروي دوم تفسير كنيم كه موجب مي مي
هايي كه  آيي باهم. مبدأ، يا كاربرد غالباً استعاري يا كاربرد غالباً لفظي داشته باشندة حوز

شوند، معناي كليدواژه را به سمت داشتن يكي از  ها ظاهر مي مبدأ در آنة هاي حوز كليدواژه
صورت   تر از آن به  آيي يا ساخت كالن دهند تا اينكه كل باهم استعاري سوق مي/ معاني لفظي

ة خالف فرض نظري شود؛ يعني بر استعاري مرتبط مي/ متعارف با يكي از دو كابرد لفظي
ها، هرچه  مندي آن شدگي عبارات استعاري بر نظام يتمفهومي مبني بر تأثير نداشتن تثبة استعار
شده به خود بگيرند، از معناي  وقوعي حالتي تثبيت هاي استعاري زباني بر اثر بسامد هم صورت

ها  مندي آن گيرند، از نظام مبدأ است، فاصله مية خودكه معنايي فقط لفظي مرتبط با حوزة اولي
. كند مرده تمايل بيشتري پيدا مية شدن به استعار ديلزباني براي تبة شود و استعار كاسته مي

ة طور كامل در چارچوب نظري  هاي زباني به دهد كه الگوي معنايي استعاره اين پديده نشان مي
بودگي در تفكر و در زبان معادل يكديگر  بيني نيست و متعارف مفهومي قابل پيشة استعار

  
27

. prototype theory 
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مفهومي در تبيين سازكارهاي ة استعارة ظرياين تحليل به معني انكاركردن نقش ن. نيستند
ة هاي نظري اين نظري تر كردن پايه  مفهومي و شناختي انسان نيست، بلكه مكملي براي غني

ميان ساختارهاي مفهومي و ساختارهاي زباني ة اي براي درك بهتر رابط شناختي و مقدمه
يك و مبتني بر تقدم تفكر بر  به اي يك ساختارهاي مفهومي و زباني همواره رابطهة رابط. است

  . دهند يك از اين دو سطح در تعامل با يكديگر محتواي معنايي را شكل مي زبان نيست و هر
  
 

  ها نوشت پي. 6
1. conceptual metaphor theory 

ة استعار«يا » مفهومية استعار«، »استعاره«در رويكرد شناختي به استعاره و در اين پژوهش، عبارات  .2
ها  شوند و از نمود زباني آن فرض به ساختارهاي مفهومي و ذهني اطالق مي ت پيشصور  به» ذهني

يا » زبانية استعار«هاي مفهومي است، از عبارات  هر جا منظور نمود زباني استعاره. گردند متمايز مي
 . استفاده شده است» عبارات استعاري«

3. embodied cognition 

4. source domain 

5. target domain 

6. mapping 

7. conventional 

هاي  هاي مفهومي ذهني و استعاره مفهومي، براي متمايزكردن استعارهة استعارة طبق سنت نظري .8
  نوشته شده» y  مثابه به  x«هاي ذهني در قالب  است و استعاره  تر استفاده شده  زباني، از قلم پررنگ

 . است

9. Deignan, A.  
10. emergence 

11. non-literal 

12. ego-moving 

13. time-moving 

14. fixed 

15. lexicon 

16. literal 

17. keyword 

18. primary 

19. experiential correlation 

20. concordance 

21. collocation 
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22. collocate 

23. T-score 

24. mutual Information (MI) 

25. significant 

نما را از مقاله حذف  هاي واژه هاي زباني پيكره و فهرست دليل محدوديت صفحات مقاله، مثال به  .26
  . ايم ها را ارائه داده اين داده ايم و فقط نتايج تحليل كرده

27. prototype theory 

28. Rosch, E.  
  

  منابع. 7
هاي  بررسي تطبيقي استعاره«). 1391(افراشي، آزيتا، تورج حسامي و بئاتريكس ساالس  •

 .23 - 1صص  .12 پياپي .جستارهاي زباني. »هاي اسپانيايي و فارسي مفهومي جهتي در زبان

ة رويكرد نظري: شناختي استعاره در قرآن رسي زبانبر). 1388(پورابراهيم، شيرين  •
. دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشدة نام پايان). چارچوب شناختي(معاصر استعاره 

  .تهران
. از ديدگاه شناختي در اشعار فروغ فرخزاد  بررسي استعاره). 1388(حسندخت، سيما  •

  . تهران. دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشدة نام پايان
تالشي در آزمون : شناسي شناختي بررسي مجاز از ديدگاه معني). 1385(حسيني، مريم  •

  . تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشدة نام پايان. كارايي نظريه در فارسي رسمي
بررسي افعال استعاري در زبان فارسي و چگونگي پردازش ). 1385(صوفياني، زهره  ده •

رويكرد (چپ ة راست و نيمكرة نيمكرة ديد سال آسيب 60تا  20ها در مغز بيماران  آن
  .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشدة نام پايان). شناختي زبان عصب 

ميان ايدئولوژي و استعاره با رويكرد تحليل ة بررسي رابط). 1390(شهري، بهمن  •
  .تهران. درسدانشگاه تربيت م. كارشناسي ارشدة نام پايان. گفتمان انتقادي

هاي استعاره و كاركرد آن در برخي  بررسي ويژگي). 1388( فيروزيان پوراصفهاني، آيدا •
دانشگاه فردوسي . كارشناسي ارشدة نام پايان. متون سياسي حاضر از ديدگاه شناختي

  . مشهد
هاي استعاره و كاركرد آن در زبان  بررسي و توصيف ويژگي). 1386(قانون، محمد  •



  ...بنياد مفروضات نظرية ارزيابي پيكرهو همكاران                                                         رامين گلشائي 
 

244 

  . دانشگاه فردوسي مشهد. كارشناسي ارشدة نام پايان .فارسي معاصر
رويكرد : البالغه هاي نهج تحليل مفهومي استعاره). 1387(نورمحمدي، مهتاب  •

  .تهران. دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشدة نام پايان. شناسي شناختي زبان
معناشناسي رويكرد : زمان در زبان فارسية بررسي استعار). 1382(راد، فاطمه  يوسفي •

 .تهران. دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشدة نام پايان. شناختي
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