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 چکیده
های مفهومی بندی استعارههدف از این پژوهش بررسی و دستیابی به الگویی یکسان در تقسیم

در  نظریة استعارهکاربرد  .هایی از متون گذشته و معاصر زبان فارسی استکاررفته در نمونهبه
های یک شخص برای تعیین شیوة نوشتهشناسی شناختی و تحلیل متون ادبی یا مجموعهسبک

کاررفته مفهومی به های، استعارهبدین منظور نی و شناخت دقایق سبکی کارگشا خواهد بود.ذه
بررسی شده و ضمن  سعادت کیمیایو  دارالمجانینهای در دو گونة نثر فارسی یعنی کتاب

ها مورد توجه بوده کاررفته در آنهای بههای مبدأ از هر دو کتاب و تفاوت حوزهاینکه حوزه
های اول، وسط و آخر هر کتاب درصد از قسمت 01رسیدن به هدف پژوهش، است. برای 

های مفهومی یادداشت نگاشت استعارههای مبدأ و مقصد و نامتجزیه و تحلیل گردید و حوزه
های مفهومی محاسبه و برای درک بهتر در شد و در نمودار اکسل قرار گرفت. آمار استعاره

و  کیمیای سعادتشده در کتاب استعارة تفحص 001از مجموع ای نشان داده شد. نمودار میله
: استعارة سعادت کیمیایآمده به این شرح بود: دست، آمار بهدارالمجانیناستعاره در  91
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استعارة  :دارالمجانین؛ کتاب 1، استعارة جهتی 11شناختی ، استعارة هستی20ساختاری 
های نتایج نشان داد کاربرد استعاره. 5جهتی  ، استعارة55شناختی ، استعارة هستی25ساختاری 

های شناختی و جهتی در متون گذشته بیشتر از متون معاصر است و کاربرد استعارههستی
از دیگر نتایج این پژوهش آن است که ساختاری در متون معاصر بیشتر از متون گذشته است. 

ارة دیگر است و پربسامدترین نوع شناختی در هر دو کتاب بیشتر از دو استعهای هستیاستعاره
شود. شاید علت استفادة زیاد استعاره، چه در زمان گذشته و چه در زمان حاضر، محسوب می

 از این استعاره ملموس و عینی بودن آن باشد. 

شناختی، استعارة استعارة هستی ،شناسی شناختیسبک ،: استعارة مفهومیهای کلیدیواژه
 ساختاری، استعارة جهتی.

 . مقدمه    1
شناسی شناختی ماهیت جدیدی برای استعاره تعریف طی چند دهة اخیر، مطالعات زبان

ای ادبی یا یکی از صور بالغی کالم نیست، بلکه کرد که براساس آن، استعاره فقط آرایه
های پرکاربرد و از زمینهیکی  فرایندی فعال در نظام شناختی و ادراکی انسان است.

تحلیل  .شناسی شناختی استسبکة مفهومی، در حوزهای ستفاده از استعارهبسیار رایج ا
شکال زبانی در نحو و دستورِ زبان متون را های مفهومی کاربرد متفاوت اَاستعاره

  کند.میمشخص 
های مبدأ و های مفهومی بیانگر کارکرد محتوایی انطباق حوزهاز آنجا که استعاره

 آن است. ةذهنیت و دیدگاه پدیدآورند ةنوعی بازتابندمقصد هستند، هر استعاره به
زبان و سبک نویسنده یا شاعری  ةهای مفهومی ابزار مهمی برای مقایساستعارهبنابراین 

 ای از آثارش خواهد بود. در مجموعه
های معاصر رسد از میان متون ادبی فارسی، اشعار غنایی، رمان و داستاننظر میبه

های نمادین عرفانی عرفانی و منظومه ةی سوررئال(، نثرهای شاعرانهاویژه داستان)به
 یشترینمدار و نزدیکی زبانشان به قطب استعاری، بدلیل برخورداری از زبان استعارهبه

، برخی از این برعالوهرند. تناسب و تقارن را از جهت تحلیل و کاربرد این نظریه دا
دلیل فارغ بودن از به ،میانه و ادبیات کودکانادبی مانند رمان، ادبیات عا متون انواع
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های حاکم بر برخی از انواع رسمی ادبیات مانند شعر و نثر فنی قدیم، دارای محدودیت
هدف این پژوهش  .ظرفیت بیشتری برای کاربرد این نظریه در تحلیل و نقد هستند

زمان و فرهنگ  های مفهومی با توجه بهدستیابی به الگویی مناسب از کاربرد استعاره
های نثر جدید زبان کاررفته در نمونههای مفهومی بهاستعارهنویسنده و مشخص کردن 

)قرن پنجم( از نمونة  سعادت کیمیای)قرن چهاردهم( و   دارالمجانینفارسی در کتاب 
های مبدأ در نثر قدیم است و اینکه چه ارتباطی میان نوع و میزان توزیع حوزه

های نثر جدید و نثر قدیم زبان فارسی وجود دارد. در تعاری نمونههای اسسازیمفهوم
های نثر زبان فارسی در ابزارهای آفرینش استعاری بندی تمایزِ گونهمرحلة بعد، دسته

 االت است:ؤاین ساین پژوهش درپی پاسخ .شناسایی شده است

 ند؟ای کدامزبان فارس جدید های نثرکاررفته در نمونههای مفهومی بهاستعارهـ 
 ند؟اهای نثر قدیم زبان فارسی کدامکاررفته در نمونههای مفهومی بهاستعارهـ 
های استعاری سازیهای مبدأ در مفهومچه ارتباطی میان نوع و میزان توزیع حوزهـ 
   های نثر جدید و نثر قدیم زبان فارسی وجود دارد؟نمونه

ها در دو نوع متن قدیم و از نوع استعارهفرضیة اصلی تحقیق این است که با استفاده 
بندی این توان به الگوی جدیدی برای تقسیمکاررفته میهای مبدأ بهجدید و نیز حوزه
 دو نوع نثر رسید. 

توصیفی ـ تحلیلی است. توصیفی از آن جهت که محقق از  روش تحقیق هم
لیلی از آن رو که ها پرداخته و تحداوری دوری کرده و به توصیف دادههرگونه پیش

در این پژوهش،  آمده در چارچوب نظری پژوهش تحلیل شده است.دستهای بهنمونه
وجوی دستی ها از طریق جستای، دادههای رایانهدلیل حجم زیاد منابع و محدودیتبه

 دارالمجانینهای مورد بررسی )آوری شد؛ به این ترتیب که از هرکدام از کتابجمع
درصد کل کتاب  01نمایندة نثر قرن پنجم(  کیمیای سعادتن چهاردهم و نمایندة نثر قر

شده گویای کل اثر عنوان نمونه از ابتدا، وسط و آخر انتخاب شد تا نمونة بررسیبه
ای است و ها از نوع کتابخانههای آن را نشان دهد. روش گردآوری دادهباشد و ویژگی

رچوب نظریة تحقیق صورت گرفته است. ها برمبنای چابندی دادهاستخراج و دسته
ها پس از تفکیک، جهت تحلیل به برنامة اکسل داده شد که براساس آن، انواع داده
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آن در  و بسامدکاربرد  زانیو مها از حوزة مبدأ در هر متن های مفهومی آناستعاره
د تا کاررفته مشخص گردیهای بهعالوه نوع استعارهها مشخص شد. بههرکدام از کتاب

کنندة ها تا چه اندازه تعیینشناسی متون قدیم و جدید نوع استعارهمعلوم شود در سبک
بندی متون قدیم و جدید عنوان مالکی برای تقسیمتوان از آن بهنوع نثر است و آیا می

 بهره گرفت. 

 . پیشینة تحقیق 1ـ1
ای از معناشناسی هعنوان شاخهای مفهومی، بهبا توجه به جدید بودن موضوع استعاره 

. شناختی، در زمان معاصر کارهای زیادی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است
 های داخلی و خارجی اشاره شده است. اختصار به برخی از پژوهشدر ادامه به
به بررسی  0ة خود با درنظر گرفتن نظریة معاصر استعارهنامانیپا( در 0611تاج )

نویسد برای درک استعاره باید از سطح اری پرداخته است. او میهای استعواژهرنگ
عقیدة وی، ظاهری کلمات گذشت و وارد حیطة معنای درونی و شناختی استعاره شد. به

تا  نیترافتادهپاتوان از پیشاستعاره نوعی ابزار شناختی است که به کمک آن می
ناپذیر نین استعاره را جزء جداییمفاهیم انتزاعی را درک کرد. نگارنده همچ نیترغامض

 داند.زبان و تفکر می
نویسد لیکاف می« ی شناختی و استعارهشناسزبان»ای باعنوان ( در مقاله0610گلفام )

دهند که استعاره ، نشان میانددهینامو جانسون در نظریة خود که آن را نظریة استعاره 
؛ بلکه در اندیشه و عمل هر روز ما امری اساساً تزیینی و یا مخصوص زبان ادبی نیست

اندیشه و عمل ما  بشر کهنظر لیکاف و جانسون، نظام تصوری ذهن جاری است. به
، استعاره پردازهینظراین دو  نظر ازبرپایة آن قرار دارد، در ذات خود استعاری است. 

در  . گلفامترملموسای تجربه براساسی تجربة انتزاعی سازمفهومابزاری است برای 
توان فقط میاعتقاد لیکاف و جانسون، با استفاده از استعاره نهکند بهادامه تأکید می

 ها اندیشید. توان درمورد آنها سخن گفت، بلکه با کمک آن میدرمورد پدیده
شناختی بر این اعتقاد است که شناسی کند که معنا( یادآوری می0616صفوی )

شوند، بلکه های نظام زبان شمرده نمیو تخطی از ویژگیقاعدگی تنها بیها نهاستعاره



 انو همکارکوروش عسکری                ...هاییدر ساخت روایی نمونههای مفهومی تأثیر نوع استعاره
 

282 

 

های برعکس دارای مختصاتی کامالً منسجم و نظامند هستند که برخی از این ویژگی
 دانست.  5زداییو انتزاع 0پذیری، تقارن6یافتگی، سامان2توان الگوشدگیاستعاری را می

که منشأ افکار و اعمال  های مفهومی ذهنی( معتقدند حوزه0911و جانسون )لیکاف 
های مفهومی در تبیین واقعیات روزمرة آیند، ذاتاً استعاری هستند. این نظامشمار میما به

ها ساختاری استعاری دارند، زندگی دارای نقشی کلیدی هستند و از آنجا که این نظام
آید. شمار میشیوة اندیشیدن، تجربه اندوختن و عمل کردن ما نیز امری استعاری به

های استعاری در زبان نیستند، بلکه در های سازندة عبارتکنند که تعمیمها تأکید میآن
های ای هستند که میان حوزهشدهدادههای تعمیماند. به عبارت دیگر، نگاشتاندیشه

نظام مفهومی هر روزهة ما که براساس آن فکر و عمل  کنند.مفهومی ارتباط برقرار می
ها، استعاره عبارت است از از دیدگاه آنی اساساً مبتنی بر استعاره دارد. کنیم، ماهیتمی

واسطة چیزی دیگر. الگویی که لیکاف برای این فهم و تجربه بیان فهم و تجربة چیزی به
است. استعارة مفهومی « ای در نظام مفهومیحوزهالگوبرداری میان»کند، نوعی می

    تر است. برای درک حوزة انتزاعی تردرواقع الگوبرداری از حوزة عینی
معتقد است  اشنیروی شناختی و ساختار زبانی، استعاره( در کتاب 0915) 3تایکی

ای به واژة دیگر نیست، بلکه از یک حوزة معنایی به که استعاره انتقال معنا از واژه
 ای دیگر است. حوزه

اشاره کرده است که  راستعاره و شناخت اث( در کتاب 0991) 5ثو دومینگثچامی
منظور استعاره ذاتاً هم امکان تعلق به الگوهای مفهومی موجود را دارد و هم اینکه به

تواند الگوهای مفهومی جدید خلق کند. پس ارتباط با واقعیت و ارجاع به آن، می
استعاره بیش از آنکه مسئلة صرفاً شناختی باشد، روشی است برای بازنمایاندن ادراک 

ای است که امکان عمق بخشیدن به اقعی. او معتقد است که استعاره وسیلهجهان و
کند و سازوکاری است که با آن مفاهیم ها را برای ما فراهم میشناخت از جهان واقعیت

سازیم؛ به این معنا که به کمک استعاره، بنای جدید را از طریق همان مفاهیم موجود می
 سازیم. ها میشناسیم، بر روی ناشناختهمفاهیم را با استفاده از آنچه می

پردازد. وی به بررسی مفصّل استعاره در قالب دستور شناختی می (0991) 1نینگ یو
داند تفاوت میان نظریة معاصر استعاره با دیگر نظریات مربوط به استعاره را در این می
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طرف و  های مفهومی و یا مفاهیم استعاری از یککه این نظریه میان استعاره
شود. وی بیان های زبانی یا عبارات استعاری از طرف دیگر تفاوت قائل میاستعاره

های استعاری ذهنی مرتبط با کند که مفاهیم دور از ذهن و انتزاعی و ساختمی
های زبانی یا عبارات که استعارهاند؛ درحالی های استعاریهای مفهومی یا مفهوماستعاره

 شوند، در ارتباط هستند. ی زبانی که تصورات انتزاعی را موجب میهااستعاری با شبکه
در دانشگاه « استعاره؛ روندی شناختی»ای باعنوان مقاله (2113) 9فاخاردو اوربیه

سازی داند که امکان مفهومعلوم انسانی کلمبیا منتشر کرد. او استعاره را سازوکاری می
فراهم « مقصد»به حوزة معنایی « مبدأ»عنایی های حوزة مجهان را از طریق انتقال ویژگی

کند. استعاره برای ارجاع به واقعیت نیازی به خلق مفاهیم نو ندارد؛ بلکه از طریق می
کند؛ نگاهی که توسط همان مفاهیم موجود، نوعی نگاه متفاوت به واقعیت را عرضه می

رنتیجه درک و غنی شده است. د« انسان دارای ادراکات شناختی»عواطف و احساسات 
شناختی فرد باشد، مرهون توانش تولید استعاره بیش از آنکه ناشی از توانش زبان

کند، به بافت ارتباطی بستگی دارد و به ارتباطی اوست؛ زیرا معنایی که اتخاذ می
 های زبان وابسته نیست.های واژگانی، صرفی و نحوی گزارهساخت

د شناختی، توجه خود را به بررسی ( در پژوهشی با رویکر2101) 01سانفورد 
های مفهومی مختلف در زبان انگلیسی معطوف کرده است. نتایج مطالعات وی استعاره

های زبانی دهد عوامل زبانی همچون بسامد کاربرد بر شیوة بازنمایی استعارهنشان می
تر از تر و قابل دسترسهای زبانی پربسامد زایاتر، پذیرفتنیاثرگذار است و استعاره

 بسامد است.  های زبانی کماستعاره
شناختی و به ( در رسالة دکتری خود که در چارچوب معناشناسی 2100) 00اسنوا

کند که مطالعة استعاره جهت درک بهتر راهنمایی کووچش نگاشته است، بیان می
، «خشم»عواطف حائز اهمیت است. او در رسالة خود مفاهیم استعاری عواطفی همچون 

زبان بررسی و نقش عوامل گویان انگلیسیسازی سخنرا در نظام مفهوم« غم»و « ستر»
ها واکاوی کرده است. او معتقد مختلف جسمی و فرهنگی را در خلق  این استعاره

کدام به تجارب فیزیولوژیکی ساختاری شده در این حوزه هیچهای انجاماست پژوهش
اش به مواردی اند. لذا در رسالهای نکردهرهسازی عواطف نقش دارند، اشاکه در مفهوم



 انو همکارکوروش عسکری                ...هاییدر ساخت روایی نمونههای مفهومی تأثیر نوع استعاره
 

282 

 

سازی عواطف توسط انسان دخالت دارند، نظر کرده های مفهومدست که در شیوهاز این
گویان که برمبنای این است؛ مانند تعامل انسان با حیوانات، دیدگاه فرهنگی سخن

ها و موجودات تعامالت شکل گرفته، باورهای عامیانه دربارة تجارب کشاورزی، رویداد
دست. هایی از اینهای آمیختن مواد مختلف و نمونهماورای طبیعی، گیاهان، آزمایش

های ای نتایج این پژوهش را مرتبط با یافتهرشتهگیری از رویکردی میاناسنوا با بهره
 داند.علوم دیگر می

   نظری چارچوب. 2
یة استعارة مفهومی و این بخش از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول، نظر

دلیل اهمیت مفهوم سبک و دهیم و در بخش دوم بهسازوکار آن را شرح می
 کنیم.اختصار این مفاهیم را معرفی میشناسی در مطالعة حاضر، بهسبک

 . استعارة مفهومی1ـ2
های جدید در معناشناسی شناختی است که در کنار استعارة مفهومی یکی از نظریه

لیکاف و  شناسی شناختی است.ود، یکی از دو گرایش مهم در زباندستور شناختی خ
نگاه  کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره( با انتشار کتاب 3 :1980جانسون )

چالش کشیدند و ادعا کردند استعاره فقط به حوزة زبان محدود کالسیک استعاره را به
ة اندیشه و عمل را نیز دربرگرفته شود؛ بلکه سراسر زندگی روزمره و ازجمله حوزنمی

 است.
توانند توقعات دهند، بلکه میفقط نگاه کنونی ما به زندگی را شکل میها نهاستعاره

های و انتظارات ما از زندگی آینده را نیز تعیین کنند. مختصة اصلی نظریة استعاره
شان ناییشناختی منفرد و معمفهومی این است که استعاره ویژگی اصطالحات زبان

های های مفهومی است. پس ناگزیر باید بین جملهنیست؛ بلکه ویژگی تمام حوزه
 (.  Croft & Cruse, 2004: 195های مفهومی تفاوت قائل شویم )استعاری و استعاره

شود که در آن، یک حوزه در استعارة مفهومی از دو حوزة مفهومی تشکیل می 
وزة مفهومی که ما از آن، عبارات استعاری را شود. آن حچارچوب حوزة دیگر درک می
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کنیم تا حوزة مفهومی دیگری را درک کنیم، حوزة مبدأ و آن حوزة مفهومی استخراج می
و « زمان»برای مثال به مفهوم  نامیم.شود، حوزة مقصد میرا که بدین روش درک می

واسطة در زندگی روزمره توجه کنید. از یک سو زمان به« پول»ارتباط آن با 
بهاست و از سوی دیگر بسیاری از ناپذیر بودنش برای انسان بسیار گرانبرگشت

شود؛ بنابراین، این استعارة مفهومی به ساخت جملة مالزمات پول با زمان سنجیده می
 زیر در زبان منجر شده است: 

 هدر نده. ت روقدر وقت. این0
زینتی و مربوط به بخش  از نظر ادیبان و سخنوران کالسیک، استعاره موضوعی

غیرعادی زبان است که در آن یک یا چند کلمه خارج از معنای معمول خود و برای 
 02پذیررود. در دیدگاه کالسیک، استعاره از زبان تفکیککار میبیان معنایی مشابه به

شده وارد پیش تعیینتوان برای حصول تأثیرات ویژه و ازاست. صناعتی است که می
 (.065: 0655)هاوکس،  زبان کرد

اند. مفهومی تمایز قائل شده ةزبانی و استعار ة( بین استعار0911لیکاف و جانسون )
درحالی که  ؛شودعقاید انتزاعی ابراز می ةزبانی تعبیراتی است که برپای ةمنظور از استعار

 به این ترتیب، .های مفهومی به یکدیگر استمند حوزهمفهومی تطبیق نظام ةاستعار
ویژه از این نظر اهمیت دارد که تبیین جدیدی از های مفهومی بهتوجه به استعاره

  گذارد.در اختیارمان می را کارکرد مغز در برخورد با جهان پیرامون
کند، این است که میان می فردمنحصربهلیکاف و جانسون را  استعارة آنچه نظریة

. اندشدههای زبانی تمایز قائل استعاره یا مفاهیم استعاری با 06های مفهومیاستعاره
است؛ « جدل، جنگ است»ای همچون یانتزاعهای مفهومی عقاید منظور از استعاره

این  ای است که برپایةزبانی یا بیان استعاری عبارات زبانی که منظور از استعارةی درحال
این نظریه،  اساستعبیری از همان عقیده است. بر درواقعشود و نوع عقاید ابراز می

از نظر ماهیت مفهومی است نه زبانی. زبان استعاری که عبارت از  اساساًاستعاره 
مفهومی است که لباس الفاظ  سری تعبیرات زبانی است، فقط جلوة ظاهری استعارةیک

های مفهومی به یکدیگر است: حوزه مندنظاممفهومی تطبیق  کند. استعارةرا به تن می
 ای دیگر که حوزةشود، بر حوزة تجربهنامیده می 00مبدأ ربه که حوزةتج یک حوزة
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گردد. کشف عمدة لیکاف و جانسون می 03شود، منطبق یا نگاشتخوانده می 05مقصد
کنند؛ زیرا مفاهیم استفاده می مندنظامنحوی این است که مردم از تعبیرات استعاری به

 .   (Yu, 1998: 14هستند ) مندنظاماستعاری 
(، استعاره عبارت است از فهم و تجربة چیزی 0911از دیدگاه لیکاف و جانسون )

کند، نوعی واسطة چیزی دیگر. الگویی که لیکاف برای این فهم و تجربه بیان میبه
است. استعارة مفهومی درواقع الگوبرداری « ای در نظام مفهومیحوزهالگوبرداری میان»

استعاره، نقش اساسی در »تر است. در جملة وزة انتزاعیتر برای درک حاز حوزة عینی
از حوزة مفهومی « استعاره در شناخت»، برای درک و تجربة «کندشناخت آدمی بازی می

مربوط به حوزه مبدأ و « نمایش»الگوبرداری شده است. پس « نمایش»دیگری یعنی 
از حوزة انتزاعی تر عینی« نمایش»مربوط به حوزة مقصد است. حوزة مبدأ « شناخت»

شناخت »است. نتیجة این استعارة مفهومی این جمله است: « شناخت»مقصد یعنی 
های مفهومی نوعی توان چنین نتیجه گرفت که استعارهمی«. آدمی، یک نمایش است

ها به برقراری های شناختی است. این الگوبرداریالگوی تطابق مفهومی بین حوزه
های نو و درنتیجه زایایی در زبان و باعث خلق استعارهتطابقات جدیدی بین دو حوزه 

مطرح « تئوری عصبی»م با نام 0995شود. لیکاف براساس نظریة نارایانان که در سال می
ای جز استعاری فکر کردن نداریم؛ زیرا ]براساس این ما هیچ گزینه»گوید: شد، می

بخواهیم، چه نخواهیم، های استعاری بخشی از مغز ما هستند و ما چه نظریه[ طرح
 (.  Lakoff, 2003: 9« )کنیماندیشیم و صحبت میاستعاری می

ها و فرایندهای مفهومی را مورد شناختی در آثار خود تعدادی از ساختشناسان معنا
(، 0911های لیکاف و جانسون )توان به پژوهشاند که در این باره میبررسی قرار داده

های آنان، بر این نکته تأکید ( اشاره کرد. در پژوهش0915( و جانسون )0915لیکاف )
بندی ما از جهان خارج و فرایندهای شده که استعاره عنصری بنیادین در مقوله

یا « های تصوریوارهطرح»های بنیادین دیگری ازقبیل اندیشیدن ماست و به ساخت
فهومی، های مشود. یکی دیگر از ساختو جز آن مربوط می« فضاهای ذهنی»

تری از ساخت شناختی زیربنای استعاره را های تصوری است که سطح اولیهوارهطرح
 (. 631ـ635: 0616دهد )صفوی، تشکیل می



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

222 

 

ای از لیکاف و همکارانش برای نشان دادن اهمیت استعاره در زبان روزمره، مجموعه
ها به گروهی از ه آناند. برای نمونبندی و بررسی کردهها را طبقهترین استعارهمتداول
بندی است قابل طبقه« باال ـ پایین»اشاره دارند که مثالً از طریق  05«فضایی»های استعاره

 است: ای از این کاربرد استعاری های زیر نمونه(. جمله639)ر.ک: همان، 
 . شادی باالست و غم پایین است. 0

 الف. روحم پرواز کرد.
 ب. کمرم شکست.

 ت و شکست پایین است.. موفقیت باالس2
 الف. کارش باال گرفته.

 ب. افتاده توی مخمصه.
ها مبتنی بر تجارب جسمانی رسد این استعارهنظر میلیکاف و جانسون، به عقیدةبه

شود که استعاره خاص زبان  ادب نیست. بنابراین های باال دریافت میباشد. از نمونه
 ,Saeedزبان روزمره راه گشوده است ) شود که بهاستعاره ساختی مفهومی تلقی می

2008: 305 .) 
 کنند:گونه تعریف میاستعاره را این (0911لیکاف و جانسون )

.استعاره ویژگی  مفاهیم است نه کلمات. 0
شود برخی مفاهیم بهتر فهمیده شود و هدف از آن فقط استعاره موجب می. 2

.حصول فصاحت بیشتر نیست
مشابهت نیست. ةرد مبتنی بر عالقاستعاره در اغلب موا. 6
برند و مختص کار میاستعاره را مردم عادی بدون زحمت در زندگی روزمره به. 0

افراد خاصی نیست.
یک صنعت ادبی برای تزیین کالم نیست؛ بلکه یک امر ناگزیر در  فقط استعاره. 5

 فرایند تفکر و تعقل بشری است.
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 گاشت حوزة مبدأ و مقصد و فرایند ن. 1ـ1ـ2
در بیان مفهوم استعارة مفهومی، دو حوزة مبدأ و مقصد و یک فرایند نگاشت معرفی 

ترین موضوع در نظریة استعاره مفهومی، نگاشت است که ترین و اساسیمهمشود. می
مند استعاری بین مفاهیمی است ای فرضی از ریاضی و منظور از آن، تناظرهای نظامواژه

درواقع استعاره روشی است که از طریق آن گذر یگر دارند. که ارتباطی نزدیک به یکد
گیرد و از طریق فرایند نگاشت از یک حوزة مفهومی به حوزة مفهومی دیگر صورت می

اند، با یکدیگر های دو حوة شناختی که در قالب استعاره به یکدیگر مربوط شدهویژگی
های تجربیات است. حوزه شوند. هر حوزة مفهومی مجموعة منسجمی ازتطبیق داده می

های مقصد که ها حوزهگیرد که با استفاده از آنمبدأ مفاهیم عینی و ملموس را فرامی
مباحثی مثل زندگی،  (.Kovecses, 2010aشود )مفاهیمی اغلب انتزاعی است، درک می

 های مبدأ هستند.بحث و جدل، عشق، نظریه، فکر و... حوزه
های مبدأ مانند بدن انسان، سالمتی و ین حوزهالف( پربسامدتر2101) 01کووچش

های مقصد بیماری، حیوانات، گیاهان، ساختمان، گرما و سرما و پربسامدترین حوزه
، جامعه، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، زندگی، مرگ مانند احساس، میل، اخالق، فکر

موارد تمام شود که این با این حال، او یادآور می را معرفی کرده است.و مذهب 
گیرد. کنند، دربرنمیهای مفهومی شرکت میعنوان مبدأ در استعارههایی را که بهحوزه
های متنوعی ازجمله شکل، رنگ، اندازه، سختی و وزن های مبدأ شامل ویژگیحوزه

 شود.می
  ( به این شرح است: 0911انواع استعارة مفهومی از نظر لیکاف و جانسون )

های جهتی یا وضعی عمدتاً مفاهیم را براساس استعاره: هتیهای ج. استعاره1 
دهی و گیری فضایی مانند باال، پایین، عقب، جلو، دور و نزدیک و... سازمانجهت

های جهتی چند نمونة ( برای استعاره14 :1980کنند. لیکاف و جانسون )مفهومی می
 ری در زندگی روزانه است:های فنی بسیاکنند که اساس استعارهاصلی زیر را ارائه می

 ـ  شادی باالست؛ اندوه پایین است.
 ـ تسلط و قدرت باالست؛ مقهور و ضعیف بودن پایین است.

 ـ خوب باالست؛ بد پایین است؛ یا بیشتر باالست؛ کمتر پایین است. 
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های جهتی اختیاری پرداز معتقدند انتخاب و کاربرد اغلب استعارهاین دو نظریه  
های جهتی دو های فردی و فرهنگی ما دارد. استعارهها ریشه در تجربهآننیست؛ زیرا 

کنند: دستة اول مفاهیم سادة فضایی )مانند باال و پایین( دهی مینوع از مفاهیم را سازمان
مان درک طور مستقیم و در پیوند با کارکردهای بدنی هر روزهها را بهیا مفاهیمی که آن

یمی است که آشکارا مربوط به فیزیک بدن ما نیست؛ بلکه در کنیم. دستة دوم مفاهمی
های فرهنگی ماست، ریشه دارد فرضتجربة روزمره که دارای جایگاه عظیمی در پیش

(Lakoff & Johnson, 1980: 58 .) 
های بیشتری برای درک تجربة ما از اشیا و اجسام پایهشناختی: های هستی. استعاره2

شناختی مفاهیم غیرمادی و های هستیاستعاره کند.آنچه ورای جهات است، فراهم می
« تورم»کنند که گویی فیزیکی هستند. برای مثال وقتی چنان مفهومی میغیرفیزیکی را آن

گیریم و با عبارات زیر به صورت یک هستومند درنظر میرا که امری انتزاعی است، به
گزینیم و ای مشخص از آن را برمیکنیم، جنبهاش میبندیدهیم و درجهرجاع میآن ا

کنیم و شاید حتی باور کنیم، با احتیاط با آن برخورد میهمچون یک علت محسوبش می
  کنیم: داشته باشیم که آن را درک می

 ـ تورم استانداردهای زندگی ما را پایین آورده است.

 ما دیگر هرگز زنده نخواهیم ماند.ـ اگر تورم بیشتر شود، 

ها و حاالت ها، فعالیتشناختی را برای درک رویدادها، کنشهای هستیاستعاره
مثابة اشیا، مواد و ظروف، مفهومی و تصویری ها را بهترتیب آنبریم و بهکار میبه

 (. Ibid., 26کنیم )می
دهی ساختاری را سامان لیکاف و جانسون اساس استعارةهای ساختاری: . استعاره3

های دانند و برآن هستند که اکثر استعارهیک مفهوم در چارچوب مفهومی دیگر می
دهی و اند. ایشان دربارة این نوع استعاره به دو ویژگی سامانای از این نوعگزاره

مباحثه، »در استعارة  .کنندهایی از مفاهیم اشاره میسازی و پنهان کردن قسمتبرجسته
، عباراتی همچون موقعیت حمله، غیرقابل دفاع، استراتژی، خط جدید «است جنگ

رود کار میهایی از مباحثه بهمندی دربارة جنبهشکل نظامحمله، پیروزی و شکست به
(Ibid., 7.) بیان کرد. « 09یافتگیسامان»توان مشخصاً باعنوان این ویژگی استعاره را می
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ای هاست؛ یعنی وقتی استعارهپذیری آنمفهومی، نظامهای های استعارهنخستین مشخصه
کنیم بریم، درحقیقت یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل میکار میرا به

که به آن   شدنامیده می« انتقال»و این همان کارکرد اساسی استعاره است که در گذشته 
 . (Ibid., 10گویند )سازی میسازی یا پنهانبرجسته

 سبک. 2ـ2
عناصر دستوری و  ،دیگر زبان فارسی «متن»چون هر هم ،در نثرهای فنی فارسی نیز

 نآمنطقی متن به ارتباط خواننده با متن و دریافت معنای  ـ انسجام معنایی لفظی ایجادِ
راحتی هاین امر ب ،اقتضای زبان اثر و هدف نویسندهدر نثر ساده به. استوابسته 

 .پذیر استامکان
عوامل زبانی و دستوری ایجاد ، ستههایی که میان متن فنی و ساده وجود تفاوتبا

ها وجود دارد. البته هم در متون فنی و اقتضای متن بودن آنانسجام در هر دو گروه به
شود که بیانگر کارگیری عوامل انسجامی دیده میهایی در بههم در متون ساده تفاوت

درخور توجه این است که  ةاما نکت .هاسترش آنزمانی نگا ةسبک نویسنده و دور
رسد پیش از هرچیز دیگری باید توجه نظر میکه بهـ  جای انسجام دستوری یا زبانیبه

ها را از گونه متون است که تمایز آنانسجام منطقی این ـ خواننده را به خود جلب کند
های معنایی زیرین ه الیهکه عامل رسیدن خواننده ب ابدین معن ؛کندیکدیگر برجسته می

گونه متون در نگاه توان گفت اگر خواننده در ارتباط با اینشود. درواقع میها میآن
متن  یتعویق افتادن معناحاصل بهشود، مواجه میگریزی ای انسجامگونه انخست ب

 .(61: 0692، )پورنامداریان کاربرد صناعات ادبی است ةواسطبه

 ها. تحلیل داده3
های اول، وسط و آخر درصد از قسمت 01برای رسیدن به هدف، پژوهش حاضر در 

های مبدأ و مقصد تجزیه و تحلیل شد و حوزه دارالمجانینو  کیمیای سعادتهای کتاب
های مفهومی یادداشت و در نمودار اکسل قرار داده شد. سپس آمار نگاشت استعارهو نام

 ای نشان داده شد. بهتر در نمودار میله های مفهومی محاسبه و برای درکاستعاره
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مفهومی  استعارة 91 دارالمجانیناستعارة مفهومی و از  001 کیمیای سعادتاز کتاب 
ها و ترین استعارهها در متن، نگارندگان مهماستخراج شد. با توجه به انبوه استعاره

ها طبق نگاشتنام شوند، استخراج کردند. نحوة تعیینآسانی درک میهایی را که بهآن
 ( انجام شده است.0911نظریة لیکاف و جانسون )

شناختی بود مورد استعارة هستی 11کیمیای سعادت، استعارة مفهومی کتاب  001از 
های این کتاب را به خود اختصاص داد. استعارة درصد از استعاره 5045که حدود 

بود. در رتبة دوم، عادت کیمیای س شناختی پربسامدترین استعارة مفهومی درهستی
درصد قرار داشت. کمترین بسامد را  2146عدد و حدود  20استعارة ساختاری با 

، دارالمجانیندرصد داشت. در کتاب  341عدد و حدود  1های جهتی با استعاره
درصد پربسامدترین استعاره بود.  5140مورد و حدود  55شناختی با های هستیاستعاره

استعارة  91دوم قرار داشت. از  درصد در رتبة 2545مورد و  25ا استعارة ساختاری ب
های جهتی اختصاص درصد به استعاره 540مورد با  5موجود در کتاب مورد بحث هم 

 داشت.   
هایی از های مفهومی هر دو کتاب آمده است. ابتدا مثالهایی از استعارهدر زیر نمونه

)نمونة  دارالمجانینهایی از کتاب و سپس نمونه )نمونة نثر قدیم( سعادت کیمیایکتاب 
 نثر جدید( ارائه شده است. 

 ابوحامد امام محمد غزالی()از  کیمیای سعادت های مفهومی. استعاره1ـ4

ای دمید و های عمیق و پرمغز خود به قالب انواع علوم اسالمی جان تازهغزالی با نوشته
 ها کرد.شناسی و اخالق نوآوریواندر زمینة تصوف و عرفان، فلسفه و کالم، ر

 ها: نمونه
  که به حقیقت کیمیای سعادت ابدی است.ـ 

 حوزة مبدأ: کیمیا

 حوزة مقصد: سعادت ابدی

 استعاره: ساختاری

 نگاشت: سعادت ابدی کیمیاست.نام
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 بدان که تن مملکت دل است.ـ 
 حوزة مبدأ: تن

 حوزة مقصد: مملکت دل
 استعاره: ساختاری

 ت: مملکت دل تن  است. )جسم محل زندگی و قلمروی دل است.(نگاشنام 
 ...غبار نفرینه را ب احدیت اقدس درگاه گاهـ هیچ

 درگاه : حوزة مبدأ. 0

 اقدس احدیت :حوزة مقصد

 ساختاری: استعاره
 نگاشت: اقدس احدیت مکان )درگاه( است.نام

 . حوزة مبدأ: به غبار2
 حوزة مقصد: نفرین

 اختیشناستعاره: هستی
 نگاشت: نفرین تاریکی و  غبار است.نام

 .وی اخالق بد پدید آید که تخم شقاوت وی گردد ـ در

 تخم: حوزة مبدأ

 شقاوت: حوزة مقصد

 شناختیهستی: استعاره
 نگاشت: شقاوت بذر است.نام

 .ـ حجاب غفلت برگیرند

 حجاب: حوزة مبدأ

 غفلت: حوزة مقصد

 شناختی هستی: استعاره
 فلت حجاب است.نگاشت: غنام

 ـ و حواس دام وی است.
 حوزة مبدأ: دام
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 حوزة مقصد: حواس

 شناختیاستعاره: هستی

 گانة انسان تله است.(نگاشت: حواس انسان دام است. )حواس پنجنام
 ...گوهر وی... چون در بوتة مجاهدت نهیـ 

 حوزة مبدأ: بوته

 حوزة مقصد: مجاهدت

 شناختیاستعاره: هستی

 اهدت بوته است.نگاشت: مجنام
 که از دست شهوت و غضب خالص یابد.چنان ـ

 حوزة مبدأ: دست )دشمن(

 حوزة مقصد: شهوت و غضب

 شناختیاستعاره: هستی

 نگاشت: شهوت و غضب دشمن است.نام
 .سعادت خویش به معاونت ایشان صید کنی ـ تا تخم

 تخم: حوزة مبدأ

 سعادت: حوزة مقصد

 شناختیهستی: استعاره
 شت: سعادت بذر است. نگانام

 روی به قرارگاه سعادت خویش آوری.

 قرارگاه: حوزة مبدأ

 سعادت: حوزة مقصد

 شناختیاستعاره: هستی
 نگاشت: سعادت قرارگاه )محل قرار( است.نام

 .ـ نصیب وی از راه دین قشور بود

 راه: حوزة مبدأ

 دین: حوزة مقصد
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 شناختیهستی: استعاره
 نگاشت: دین راه است. نام

 خزانة خدای در آسمان جواهر فرشتگان است. وـ  
 وزة مبدأ: جواهرح

 حوزة مقصد: فرشتگان

 شناختیاستعاره: هستی

 : فرشتگان جواهر هستند.نگاشتنام

 )از محمدعلی جمالزاده(    دارالمجانینهای مفهومی کتاب . استعاره2ـ4
نویسی پیشگامان سادهنویسندة معاصر ایرانی و از  (0653ـ0250) محمدعلی جمالزاده

به زبانِ مردم عامه و کوچه و بازار است و حاوی  دارالمجانینهای نوشته. فارسی بود
ها، دعاها، خرافات و کامالً به گفتار آن زمان نزدیک است. با خواندن این المثلضرب

 شویم. کتاب، با فرهنگ و عقاید و شیوة زندگی مردم آن دوره آشنا می
 ها:مثال

 .ها همه پیشکشتمان راه بهشت را یاد بگیر، اینـ تو ه

 راه )مکان(: حوزة مبدأ

 بهشت: حوزة مقصد

 ساختاری: استعاره
 نگاشت: بهشت مکان است.نام

 اید.تر کردهـ تا بناهای افراشته دوستی افراشته

 بناهای افراشته: حوزة مبدأ

 دوستی: حوزة مقصد

 شناختیهستی :استعاره
 اهای افراشته است.نگاشت: دوستی بننام
 .هاها و علفافتاد به جان گلمیـ 

 جان: حوزة مبدأ
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 هاها و علفگل: حوزة مقصد

 ساختاری: استعاره
 نگاشت: گل و علف موجود زنده است.نام
 .و لباس روز را کندهـ 

 لباس: حوزة مبدأ

 روز: حوزة مقصد

 شناختیهستی :استعاره

 نگاشت: روز لباس است.نام
 ...خبری وبیکران بیدر امواج ـ 

 امواج: حوزة مبدأ

 خبریبی: حوزة مقصد

 شناختیهستی :استعاره
 خبری موج است.نگاشت: بینام

 است. ور پرور خلسه و مراقبه و مکاشفه غوطهـ و در عوالم جان

 عوالم: حوزة مبدأ

 خلسه و مراقبه و مکاشفه: حوزة مقصد

 ساختاری :استعاره
 ه و مکاشفه یک عالم )فضا( است.نگاشت: خلسه و مراقبنام
 لباس عبادت را کنده...ـ 

 لباس: حوزة مبدأ

 عبادت: حوزة مقصد

 شناختیهستی: استعاره
 نگاشت: عبادت لباس است.نام
 آمد.و به قول خودش به لباس فسق درمیـ 

 لباس: حوزة مبدأ

 فسق: حوزة مقصد
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 شناختیهستی: استعاره
 نگاشت: فسق لباس است.نام

 فرة میخوارگی پدرم...ـ در س

 سفره: حوزة مبدأ

 میخوارگی : حوزة مقصد

 شناختیهستی :استعاره
 نگاشت: میخوارگی سفره است.نام

 را بخواباند.( چتول عرق) ـ دایة مهربان که طفل شیرخواری
 چتول عرق: حوزةمبدأ

 طفل شیرخوار: حوزة مقصد

 شناختیهستی :استعاره
 رق است. نگاشت: طفل شیرخوار چتول عنام

  . بحث و نتیجه 4
( در 0911شناسی شناختی طبق نظریة لیکاف و جانسون )انواع استعارة مفهومی در زبان 

)نمونة نثر قدیم( بررسی  کیمیای سعادت)نمونة نثر جدید( و  دارالمجانیندو کتاب 
صورت تصادفی استخراج شد. ها بهشد. از سه قسمت اول و وسط و آخر هر کتاب داده

استعارة مفهومی به شرح ذیل  95 دارالمجانینو از  001 کیمیای سعادتکتاب از 
 دست آمد:  به

 شناختی.استعارة هستی 11استعارة ساختاری؛  20استعارة جهتی؛  5: کیمیای سعادت 
 شناختی..استعارة هستی 55استعارة ساختاری؛  65استعارة جهتی؛  5: دارالمجانین
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 کیمیای سعادتهای مفهومی ه. الف. استعار1شکل 

 

 
 دارالمجانینهای مفهومی ب. استعاره

های یابیم که تعداد استعارهآمده از اکسل درمیدستبا توجه به نمودار و آمار به
شناختی در هر دو کتاب بیشتر از دو استعارة دیگر است و پربسامدترین نوع هستی

شود. شاید علت ضر محسوب میاستعاره در زمان گذشته و معاصر چه در زمان حا
کند درک استفادة زیاد از این استعاره ملموس و عینی بودن آن باشد. نویسنده سعی می

تر کند و از همین رو از کلماتی و فهم استعاره را در نوشتار خود برای خواننده آسان
. کند که خوانندگان تجربه و پذیرش آن را بدون هیچ سختی داشته باشنداستفاده می

درصد و در دارالمجانین  5542شناختی در کتاب کیمیای سعادت هستی کاربرد استعارة
شناختی در زمان گذشته بیشتر از درصد است؛ بنابراین میزان کاربرد استعارة هستی 5145

 زمان حال است. 
دومین رتبه به استعارة ساختاری اختصاص دارد. در این نوع، درک معنای متن  

شود. این استعاره از ریزی میاجتماعی و فرهنگی خوانندگان پایه براساس موقعیت
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ای به دورة دیگر متفاوت است و کامالً مفهومی است و نسلی به نسل و یا حتی از دوره
برای درک آن باید از حوزة معنایی دیگری کمک گرفت. در مقایسة دو کتاب مذکور به 

های ساختاری، برخالف استعاره هایاین نتیجه دست یافتیم که کاربرد استعاره
این نوع  0شناختی، در متون حاضر بیشتر از متون گذشته است. با توجه به شکل هستی

درصد است.  63 دارالمجانیندرصد و در  2145حدود  کیمیای سعادت استعاره در 
های ساختاری در متون معاصر باال رفتن شاید بتوان گفت که علت کاربرد زیاد استعاره

های خوانی باشد. اما استعارهسواد و یا در دسترس بودن کتاب و رواج کتاب سطح
دیگر است. طرز چشمگیری کمتر از دو استعارة جهتی از لحاظ بسامد کاربرد، به

کیمیای شناختی، از لحاظ آماری در های هستیهای جهتی، همانند استعارهاستعاره
درصد( است.  طبق نظر لیکاف و  540)با  دارالمجانیندرصد( بیشتر از  341)با سعادت 

های آشکاری هستند که از لحاظ فرهنگی در بین استعاره جهتی هایجانسون، استعاره
 اند.   گویان زبان ساری و جاریسخن

عناصر دستوری و  ،دیگر زبان فارسی «متن»چون هر همدر نثرهای فنی فارسی نیز 
 نآبه ارتباط خواننده با متن و دریافت معنای  منطقی متن ـ انسجام معنایی لفظی ایجادِ

راحتی هاین امر ب ،اقتضای زبان اثر و هدف نویسندهدر نثر ساده به. استوابسته 
 .پذیر استامکان

عوامل زبانی و دستوری ایجاد ، ستههایی که میان متن فنی و ساده باوجود تفاوت
هایی در نوع ره کردیم، تفاوتگونه که اشا. همانانسجام در هر دو گروه وجود دارد

کاررفته در نثر ساده و ها و مجازهای بهعوامل کالمی، متنی و انسجامی و نیز استعاره
ها از دیدگاه نظریة جدید و کارآمد استعارة مفهومی فنی وجود دارد. بررسی این تفاوت

 بزند. بندی کالسیک موجود از دو نوع نثر قدیم و نثر جدید را محکتواند تقسیممی
های برای سنجش فرضیة اصلی تحقیق، مبنی بر تفاوتدر پژوهش حاضر 

های مفهومی موجود در دو کتاب های استعاری در این دو نوع متن، استعارهسازیمفهوم
)نمایندة نثر جدید( مورد بررسی قرار  دارالمجانین)نمایندة نثر قدیم( و کیمیای سعادت 
کاررفته مشخص های بهیک و نیز نوع استعارههای مبدأ و مقصد هرگرفت و حوزه

، کیمیای سعادت استعارة مفهومی مستخرج از 001از های تحقیق، گردید. براساس یافته



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

322 

 

 20مورد بود، استعارة ساختاری با  11شناختی پربسامدترین استعاره با استعارة هستی
مورد بود. اما از  1 عدد در مرتبة دوم قرار داشت و کمترین بسامد هم استعارة جهتی با

شناختی بود که مورد استعارة هستی 55، دارالمجانینآمده از دستاستعارة مفهومی به 91
شد و استعارة ساختاری در رتبة دوم قرار داشت. محسوب می پربسامدترین استعاره

دی بنها ابزار کارآمدی برای دستهبندی لیکاف و جانسون از انواع استعارهبنابراین تقسیم
کاررفته در این دو نوع های مبدأ بهمتون قدیم و جدید نیست. اما براساس نوع حوزه

 بندی و تمایز میان دو این متن رسید.توان به نوعی تقسیممتن و بسامد کاربردشان می
مورد مربوط به طبیعت )مانند  11، کیمیای سعادت کاررفته درحوزة مبدأ به 005از 

مورد مربوط به عواطف و احساسات )مانند عظمت،  5، دل، دست، جواهر و گوهر(
مورد مربوط به  0مورد مربوط به حیوانات )مانند ستور(،  0حضرت، شریر و تندوتیز(، 

مورد مربوط به جنگ  2مسائل دینی )مانند خدای بلندمرتبه، سعادت، بهشت و عبادت(، 
مربع و خط( است.  مورد مربوط به اشکال هندسی )مانند 6)مانند خون و جاسوس( و 

مورد مربوط به طبیعت )مانند بیمارستان،  11 دارالمجانین،حوزة مبدأ در کتاب  95از 
مورد مربوط به حیوانات )مانند هزارپا، حیوان نشخوارکننده،  0آتش، پرده و حصار(، 

مورد مربوط به احساسات و عواطف )مانند نغمة دلگیر،  5جاندار و چنگ حیوان(، 
مورد مربوط  2مورد مربوط به مسائل دینی )مانند منبر، بت، طوافگاه(،  0 سرما و جان(،

مورد مربوط به جنگ )مانند حمله و  2به اشکال هندسی )مانند قوس و دایره( و 
 دژخیم( است.

 
 کیمیای سعادت. الف. حوزة مبدأ 2شکل 
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 دارالمجانینب. حوزة مبدأ 

ت از همة موارد دیگر بیشتر است. در هر دو کتاب، حوزة مبدأ  مربوط به طبیع
 دارالمجانینمراتب بیشتر از بهکیمیای سعادت حوزة مبدأ مربوط به مسائل دینی در 

 است. تقریباً در موارد دیگر، آمار هر دو کتاب شبیه هم است.  
بخش های الهامیکی از حوزه« طبیعت»توان نتیجه گرفت که بر این اساس، می

جدید بوده است؛ اما تفاوت این دو نوع نثر در کاربرد متفاوت  نویسندگان متون قدیم و
بندی این دو نوع نثر به دو نوع سبک گر تقسیمهای مبدأ شاید بتواند توجیهحوزه

مختلف باشد و این دستاورد جدید برای مطالعات نثرشناسی نقطة عزیمتی خواهد بود. 
کاررفته در دو نوع متن قدیم و دأ بههای مبکه با استفاده از حوزهبنابراین، این فرضیه 

 شود.  بندی این دو نوع نثر رسید، تأیید میتوان به الگوی جدیدی برای تقسیمجدید می

 ها نوشتپی

1. metaphor contemporary theory 
2. conventionality  
3. systematicity  
4. asymmetry  
5. disabstraction  
6. Kittay, Eva  Feder 
7. Chamizo Dominguez 
8. Yu Ning 
9. Fajardo Uribe 
10. Sanford 
11. Snowa 
12. Separable 
13. conceptual metaphors  
14. source domain  
15.  target domain 
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16. mapping  
17.  spatial metaphor  
18. Kovecses 
19. systematicity 
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Abstract  
Metaphors provide a new understanding of experiences and give new 

meaning to human beings. Moreover, metaphor is an important tool 

for conveying human beliefs and practices. Thus, the application of 

this theory to cognitive stylistics and the analysis of literary texts or 

collections of one's writings can be useful in determining one's mental 

style and minutes of stylistic understanding. The purpose of this study 

is to investigate and achieve a similar pattern in the classification of 

metaphors used in past and present texts. To this end, we examined 

the conceptual metaphors used in the two types of Persian prose in the 

books of Dar al-Majanin and Kimiyah Sa'adat, while looking at the 

origin of both books and considering the differences between the two. 

Of the 118 metaphors examined in Kimiya Sa'adat and the 98 

metaphors in Dar al-Maghanin, the following statistics could be 

obtained: Kimiyah Sa'adat: Structural Metaphor 24; Ontological 

Metaphor88; Directional Metaphor 8. Dar al-Maghanin: Structural 

Metaphor 25; Ontological Metaphor 57; Directional Metaphor 5. The 

most commonly used metaphor frequencies in both books were 

ontological metaphors, which had about 74.5% and 58.1%, 

respectively, and the least frequent ones were directional metaphors, 

which were 6.8% and 5.1%, respectively. 

 

Keywords: Conceptual metaphor; cognitive stylistics; ontological 

metaphor; structural metaphor; directional metaphor. 
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