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 چکیده 
 يشهر و است استعاری اًماهیت ،است استوار آن بر انسان عمل و انديشه که بشر ذهن مفهومی نظام
ای مهم در مطالعات زبانی ياد عنوان مقوله، از استعاره بهبنابراين .دارد زبان مفهومی نظام در
های مفهومی در نابینايان مطلق مندی استعارهشود. پژوهش حاضر به بررسی الگوی بدنمی

 ایهشناسی شناختی در چارچوب استعارهمادرزاد در مقايسه با همتايان بینايشان بر مبنای معنی
( پرداخته است. ماهیت انجام اين پژوهش که از نوع 1980مفهومی از ديدگاه لیکا  و جانسون  

 ای بین دو گروه از افراد نابینا و همتايان بینا انجامصورت مقايسهکیفی  آمیخته( بوده بهـ  کمی
در  یسانسآزمودنی بینا و نابینای زن و مرد با تحصیالت ديپلم و ل 48ترتیب که است؛ بدين شده

ة منتخب را بر واژ 30 هها خواسته شدند و از آناهسال مورد ارزيابی قرار گرفت 28ـ18سنین 
های وارهدر ابتدا طرح ،بر اين اساس نند.( توصیف ک1991بیتی و پگی  مبنای راهکارهای ريسی

 شدهاستفادههای مفهومی استعاره ،های استعاری و سپسعنوان قلمرو مبدأ در نگاشتذهنی به
دهد که نابینايان میگرفته نشان های صورتبررسی .ه استبررسی قرار گرفت ها موردتوسط آن

مراتب ، از توصیفات واژگانی بیشتر و بهترين حسعنوان مهمتوجه به فقدان حس بینايی بهبا
کنند، اده میهای مفهومی بیشتری نسبت به همتايان بینايشان استفهای ذهنی و استعارهوارهطرح
های ذهنی و وارههای نابینای زن لیسانس با بیشترين استفاده از طرحکه آزمودنی طوریبه

 .اندشدههای مفهومی گزارش استعاره

 .انينایناب ان،ينایب ،یمفهوم هایاستعاره ،مندبدن شناخت يةنظر: هاهواژکلید

                                                           

*E-mail:  e_esmailpour@yahoo.com 

**E-mail:  dehghan_m85@yahoo.com )نويسندة مس ول  
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 مقدمه .1

ای برای کشف عنوان وسیلهرويکردی است که به زبان به 1شناسی شناختیزبان

ی شناسسه دهة اخیر در زبان نگرد. اين رويکرد درساختار نظام شناختی انسان می

. داندتوجه روزافزون قرار گرفته است و زبان را نمودی از نظام تصوری ذهن میمورد 

ای شناختی است و آنچه در زبان پديده 2شناسان شناختی معتقدند استعارهزبان

شناسان شناختی، تنها نمود اين پديدة شناختی است. از منظر زبان ،شودظاهر می

تر اطالق در قالب تصورات ملموس 3استعاره به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی

شناسی شناختی نیز با در اين راستا، معنی (.Green, 2006 & Evansشود  می

شناسان شناختی، يعنی برای معنی و ساختار مفهومی سرکار دارد؛ 4سازیوممفه

خود هد  نیست، بلکه هد ، استفاده از آن در درکِ خودیمطالعة معنای زبانی به

شناسی شناختی و معنی ،روماهیت نظام مفهومی ذهن انسان است. ازاين

 دپردازنظام مفهومی می رويکردهای شناختی با استفاده از زبان به نحوة درک ما از

ی به بررس ،و رويکردهای شناختی به دستور با استفاده از بررسی نظام مفهومی ما

( 1392(. روشن و همکاران  43 :1393 مهند،پردازند  راسخنحوة کاربرد زبان می

عنوان يکی از دلاز رابطة بین ساختار مفهومی با تجربة حسی جهان خارج به

 5اند. همچنین به باور جانسونبرده شناسان شناختی ناممعنی های عمدةمشغولی

انسان مشتق  ، ساختار مفهومی از تجربة6مند( بر اساس نظرية شناخت بدن1987 

ای است که تجربه ،کندآنچه ماهیت سازمان مفهومی را معنادار می ،شود و نهايتاًمی
                                                           

1. cognitive linguistics 

2. metaphor 

3. abstract 

4. conceptualism 

5. Johnson 

6. embodied cognitive theory 
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مبنای جسمانی معنا، تصور و ، جانسون 1بدن در ذهندر کتاب  با آن همراه است.

. اين ه استبررسی کرد 2های ذهنیوارههای طرحمنطقِ معنا را برحسب ساخت

 .گیرندها برخاسته از تجارب حسی و در مراحل آغازين رشد انسان شکل میوارهطرح

( بشر برای توصیف احساسات خود نیز ناگريز به استفاده 2000  3به باور کووچش

سوی شناخت  های عاطفی دری بهفهومی است. بررسی اين استعارههای ماز استعاره

عضی ، اما بهای عاطفی همگانی هستندگشايد. بسیاری از استعارهها میفرهنگی زبان

های ذهنی وارهدر نظرية طرح ويژه هستند.ـويژه و زبانـها نیز فرهنگاز اين استعاره

بعدها اين ديدگاه  .تصوری هستندـ ای رهوامفاهیم خاصی وجود دارند که ذاتاً طرح

( اين بحث 1980. لیکا  و جانسون  ه استدر نظرية استعاره مفهومی تکوين يافت

مثابة قلمروهای مبدأ در  توان بهواره ذهنی را میکه طرح اندکردهرا مطرح 

گونه بیان ها دلیل اين ادعای خود را اينهای استعاری در نظر گرفت. آننگاشت

ساختارهای دانشی هستند و مستقیماً از تجربة  ذهنی هایوارهند که طرحاهکرد

ح مفهومی معنادار يابند. اين ساختارها در سطمند و پیش مفهومی تکوين میبدن

ود نوبة خها بهمند بشری است و اين تجربههای بدنها تجربههستند، زيرا منشأ آن

واره تصوری بر نظرية استعارة دارای معنا هستند و پیامد مهم اعمال نظرية طرح

رای دا ،شودوسیلة استعاره بیان میای که بهمفهومی اين است که تفکر انتزاعی

بايد گفت ازآنجاکه نظرية استعارة مفهومی  ،ای ذهنی است. پسهوارهای طرحپايه

های ذهنی وارهکم تا حدودی، ريشه در طرحکند، دستمفاهیم انتزاعی را بیان می

 (.130ـ129 :1395دارد  روشن و همکاران، 

                                                           

1. body in mind 

2. image schemata 

3. Kövecses 
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ستفاده از طرح    با توجه به اينکه سان با ا صورت ذهنی دانش خود از  ها بهوارهان

ســزايی در درک مفاهیم حواس انســان نقش برو، ازاين دهد،مان میجهان را ســاز

ضوعات انتزاعی به    شیدن دربارة مو شود، دارد و در  کاربرده میعینی که برای اندي

ترين حس برای درک ما از جهان خارج است. در مهم بین اين حواس، حس بینايی

ای هکه طیف گسترد  ازآنجا ،حال .رو هستیم نیز روبه« نابینايی»اين میان با مسألة  

شکل می        سان  ستفاده از بینائی در ان شناختی با ا سن  از مفاهیم  گیرند، فقدان ح

نايی و اهمیت طرح   ــتعاره   وارهبی های مفهومی و درک معنا در   های ذهنی در اسـ

سیار پرسش   ست، زيرا آنان تجربة بینائی ندارند ابرنابینايان ب رو، در اين ينازا .نگیز ا

ها با گروه منتخب به ها و مقايســة آنفات کالمی آزمودنیبررســی توصــیپژوهش با 

های مفهومی های ذهنی و اســتعارهوارهتوجهی در اســتفاده از انواع طرحنتايج قابل

که اين گروه از  طوریيافتیم، به در نابینايان نســبت به همتايان بینايشــان دســت 

ــان، از طرح فقدان مهم رغمافراد علی ــش ــتعارهوارهترين حس های های ذهنی و اس

مند کنند و اين شــاهدی بر ســاختار مفهومی بدناســتفاده می یمفهومی بیشــتر

مندی سبب شده تا افراد نابینا به دلیل فقدان حس بینايی از   است؛ يعنی اين بدن 

واهی بر گ و اين نکتهشان استفاده کنند گفتار بیشتری برای رساندن مفاهیم ذهنی

ــتعارهقلمرو مبدأ و  ــت. از وارههمان طرح ياهای مفهومی بنیان اسـ های ذهنی اسـ

ضر تالش    ،طر  ديگر صر حا سیاری به در ع های کردن روشمنظور دگرگون های ب

شده  آموزشی نابینايان   ست. ازجملة اين تالش انجام  ، (2000  1ها پژوهش نیلسن ا

ــت. او بر   2يادگیری فعال   ةمحقق آمريکايی، دربار   ــت که  نابینايان اسـ اين باور اسـ

که تنها به يادگیری و هدايت کودکان از طريق گرفتن دستانشان  های گذشتهروش

ــده و يا تنها بر گوشانجام می ــیاری با   ش ــت، در موارد بس ــته اس کردن تکیه داش
                                                           

1. L. Nielsen 

2. active learning 
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تنها باعث رشد و ترقی کودک نشده، بلکه در مواردی نیز   شکست مواجه شده و نه   

است. رويکرد نیلسن فلسفة يادگیری    رشد نیز بوده   مانع رشد و عاملی برای تأخیر 

کند اگر به کودک فرصــتی برای اکتشــا  و آزمايش داده فعال اســت که بیان می

ساسی را ياد بگیرد.   تواند مهارتشود، او می   تنها حسی نیست  بینايی  اگرچههای ا

رســد که یســازد، اما به نظر مبردن از زندگی و زيبايی قادر میکه آدمی را به لذت

سخت و طاقت      شکال ناتوانی،  ساير ا شد. به   نقص بینايی، بیش از  سا با حال، هرفر

پیچیده و تأثیری گســترده بر  ایهنابینايی با ظاهر ســاده و قابل آشــکارش زمین 

ــاير اعمال، رفتارها و به     کلی زندگی فرد نابینا دارد. معلولیت بینايی     طوراجرای سـ

ــايعات  ــنوايی ض ل های غیرقابی را از نابینايی کامل تا محدوديتهمانند معلولیت ش

ــالح به وجود می  هايی مانند معیوب    های بینايی از واژه  آورد. در تعريف اختاللاصـ

شـــود. اســـتفاده می 5توان در بینايیو کم 4بینا، کم3، نابینا2، معلول بینايی1بینايی

ــفانه واژه ــیاری ب رفته کار محابا بههای نابینا و نابینايی بیمتأسـ رای و تعاريف بسـ

ــنهاد می    ،روها وجود دارد. ازاين آن نابینا و    کند که واژه  انجمن آمريکا پیشـ های 

ــاص يابد که به        ــتند و واژه      نابینايی به افرادی اختصـ  های طور کامل فاقد ديد هسـ

نايی، کم  کار         معیوب بی به  يد کم برای افرادی  يا د نا  قداری    بی که دارای م رود 

 :1395 هستند  نامنی و همکاران،ـ   هرچند بسیار اندکـ   يی مفیدبینا باقیماندة

لد  (.13 هار می       1987  6لوونف تار اظ نايی و رف طة بین حس بی بارة راب که  ( در دارد 

 ناچاربهتواند مفاهیم بصری را در ذهنش شکل دهد، آمده نمی ایبه دنطفل نابینای 

                                                           

1. visually impaired 

2. visually handicapped 

3. Blind 

4. partially sighted 

5. visually disabled 

6. Lowenfeld 
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ی که کودکی که بعد از تولد بینايلیهای شنوايی و بساوايی فراگیرد. درحابايد از راه

ن اي هرحال تصوراتی از بینايی ممکن است داشته باشد.دهد، بهخود را از دست می

گیری گانه در شکلعنوان يکی از حواس پنجپژوهش درصدد بررسی تأثیر بینايی به

ــوی جانســون    مندی مطرحهای ذهنی و نظرية بدنوارهطرح ــده از س ( 1987ش

ست؛  ست که افراد نابینای مادرزاد     به  ا سخی برای اين پرسش ا عبارتی به دنبال پا

ندگی   فاهیم انتزاعی ز چه میزان   برای درک م به  ــان  و  های ذهنی وارهاز طرح شـ

ــتعاره ــتفاده میبالطبع از اس همچنین کودکان در هرلحظه کنند. های مفهومی اس

تر آموزشــی غنیمشــغول يادگیری هســتند و هر چه محیط پیرامون کودک ازنظر 

ــد، کودک بهتر می تواند بیاموزد و با توجه به اين واقعیت که يادگیری کودکان باش

ــورت می  ابتدا از طريق حواس پنج  ــیاری از      گانه صـ گیرد، به عبارتی کودکان بسـ

فت می     يا فت     اطالعات را از طريق حواس در يا نابراين در ند، ب ــی در  کن های حسـ

یه از اهمیت      يادگیری اول چه کودک می    آموزش و  ند. آن ــی برخوردار ند،  خاصـ بی

ــنود، لمس میمی ــد همة تجربیات يادگیری را برای او و می بويدکند، میشـ چشـ

فاقی      فراهم می ــد، چه ات باشـ آورد. حال اگر کودکی از يکی از اين حواس محروم 

تأثیری در درک او از محیط پیرامون و همچنین       می چه  یاب اين حس  تد؟ غ اف

چه تغییراتی در سیستم آموزش او بايد گنجانده شود و فقدان اين آموزش او دارد؟ 

های فردی کودکان حس چگونه بايد جبران شود؟ بنابراين ضروری است که تفاوت   

شناخت محیط پیرامون جبران     شود تا کمبود حس بینايی آنان در  در نظر گرفته 

ــود. ازاين فاهیم انتزاعی  های ذهنی به دلیل اهمیتی که در درک م    وارهرو، طرحشـ

های وارهکه طرحای مهم در مطالعات زبانی است و با توجه به اينمقوله انسان دارد،

ــتعاره ــی  ترين مباحث در معنیهای مفهومی از مهمذهنی و اس ــناس ــناختی ش ش
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ــوند و در مورد چگونگی عملکرد آنان در افراد نابینا پژوهشمحســـوب می های شـ

 نمود.انجام اين پژوهش را دوچندان میزيادی صورت نگرفته است، لزوم 

پژوهش حاضر شامل شش بخش است. بخش اول مقدمه است؛ بخش دوم به      

شناسی پژوهش اشاره دارد و    پیشینة پژوهش پرداخته است؛ بخش سوم به روش   

ــتعاره ــون  های مفهومی مطرحبخش چهارم به اس ــوی لیکا  و جانس ــده از س ش

ــاص دارد. بخش پنجم به ت 1980  ــی داده ( اختصـ های دو گروه  حلیل و بررسـ

ــم نتیجه          ــشـ نابینا خواهد پرداخت و در بخش شـ گیری منتخب از افراد بینا و 

 شود.پژوهش بیان می

 

 . پیشینة پژوهش2

شناختی     در اين بخش به مطالعات زبان شگران در ارتباط با رويکرد  شناختی پژوه

از مطالعات چه  خواهیم پرداخت تا مشخص گردد که موضوع و محدودة اين دسته   

ست. به همین منظور، در ذيل ابتدا     شده ا بوده و به چه نکاتی در اين زمینه توجه 

که در خارج از ايران  را هايیازآن پژوهششده در داخل و پسهای انجامبه پژوهش

ــت انجام  عملکرد نابینايان بايد        ةدر حوز ،مرور خواهیم کرد. همچنین ،گرفته اسـ

عا        نة مطال ــی که پیشـ ــان می   گفت  نايی، نشـ نابی که مردمان   ده ت در قلمروی  د 

گذاری، کشــورهای فرانســه، انگلســتان، آمريکا، ژاپن، مصــر و هندوســتان در پايه 

ــگام بوده         ــعه و تحول روند تحقیقات مربوط به نابینايی پیشـ اله  اند. اولین مق  توسـ

 در انگلســتان 1نابینا به نام الک یتوســط حکیم 1783دربارة نابینايی در ســال 

 2همچنین چاهان المعار  بريتانیا به چاپ رســیده اســت.ةدر دائر کهنوشــته شــد 

                                                           

1. Luck 

2. Chauhan 
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ــال   1992  ــان کرد که از سـ ــجويان دورة دکتری    1960( خاطرنشـ به بعد دانشـ

رتیب تقمند شدند و مقاالت اولیه اغلب به دربارة نابینايی عالازپیش به تحقیق بیش

بارة عملکرد هوش، تحرک و جهت   به  در يان        های يابی و جن نا نابی تار  اجتماعی رف

له  1392کريمی و همکاران    نگارش گرديد.   با عنوان  ( در مقا ــتعاره »ای  های  اسـ

سی خوردن    شمس بر مبنای کنش ح ستعاره    «مفهومی در ديوان  سی ا های به برر

ي   نای نظر ناختی پرداخته    ةمفهومی بر مب ــ ته  و  شـ که موالنا برای     نتیجه گرف ند  ا

شان  ستعاری، دادن جهان عرفانی خود ن ست و    از مفاهیم ا بیشترين بهره را گرفته ا

ــمس برای نماياندن       از پرکاربردترين واژه  «خوردن» ــت که در ديوان شـ هايی اسـ

آن، در  ةهای ديگری از خانوادشــده و واژههای مادی و روحانی اســتفادهســاخت

ــت.  ــانده اس ــاعر ياری رس ــن و همکاران   بازتاب اين معانی به ش ( در 1392روش

ستعاره وارهشی مبنای طرح پژوه شرق  هاالمثلضرب های موجود در پیکره ای ا ی 

ــ  یمعنای ايوانز و گرين در چارچوب  وارهگیالن را بر مبنای مدل طرح   ــناسـ ی شـ

ــناختی   ــی موردشـ ها حاکی از وجود انواع   و نتايج پژوهش آن  اند قرار داده بررسـ

سوی ايوانز و گرين در ضرب   شده مشخص های وارهطرح شرق گیالن  المثلاز  های 

صادقی      ست.  سی       1392ا ستعاره در کودکان فار شدی درک ا سی روند ر ( به برر

ــتعاره در کودکان روند        پرداخته و يافته    ــت که درک اسـ های وی حاکی از آن اسـ

سیر          شناختی، قدرت درک و تف شد  سن و ر شدی دارد؛ يعنی با افزايش  فزاينده ر

طالبی و همکاران  يابد.ظم افزايش میصـــورت منکودکان از مفاهیم اســـتعاری به

شم در زبان نابینايان مطلق      »ای تحت عنوان ( در مقاله1395  ستعارة خ سی ا برر

های مفهومی به بررســـی اســـتعاره« مادرزاد در مقايســـه با همتاهای بینايشـــان

های شــناختی، حاکی از آن اســت و نتايج اين پژوهش بر اســاس آموزه اندپرداخته

ستعا  شناختی،        رهکه اين ا ستعاره  شر دارند و ا شناختی ب ها نقش مهمی در نظام 
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ست        ضوعی زبانی نی صرفاً مو ست و  شه ا ست     ،چارچوبی برای اندي ضوعی ا بلکه مو

شه و خرد.  سون    مرتبط با اندي را جديد خود  ة( چارچوب نظري1980لیکا  و جان

ستعاره  ةدربار شان با عنوان   ا ستین بار در کتاب ستعاره  های مفهومی برای نخ ايی ها
باور داريم   ما جهان را از راه تجربه              به  که  که  قدند  ند و معت یان کرد یل ب ــ تفصـ

بندی جهان برای بیان مفاهیم انتزاعی به کمک زبان و به شناسیم و شیوة طبقهمی

اعدگی قتنها نوعی بیها نهشیوة استعاره است. همچنین بر اين اعتقادند که استعاره

ــاب نمیی زبان بههاو تخطی از ويژگی ــاتی حسـ آيند، بلکه برعکس دارای مختصـ

ــجم و نظام کامالً ــتعاری بر پاية مندند. به نظر آنمنسـ يک نظام فکری ها، زبان اسـ

های مفهومی در ماهیت ارتباط ما با جهان اســتعاری اســتوار اســت و نیز اســتعاره

ــون و ل ( 2002یکا   واقعی قرار دارند، يعنی بنیانی تجربی دارند. همچنین جانسـ

ــاختارهای درونی موجود زنده و داده    معتقدند که معنا نه       های بیرونی  فقط از سـ

ــکل می ــطةبهگیرد، بلکه ش ــونده واس ای از برخورد و تعامل میان الگوهای تکرارش

 شود.موجود زنده و محیط اطرا  او ساخته می

 

 شناسی پژوهش. روش3

ــاس راهبردهای  30درمجموع  ــی بیتی و پگیواژه بر اس ــناختی ريس ( 1991  1ش

ست کلمات داده    شدند که فهر ست: پرنده،   ها بهشده به آزمودنی انتخاب  قرار زير ا

شت  سرما،      زن، زن، درخت، هرم، تنديسماهی، اژدها، خواننده، م سمه(، نان،  مج

ــنواره، عبادت،  وگرما، باد، گل ــانه، جش ــنايی، تلفن، نمک، وزنه، مداد، ش الی، روش

ه مراجعسال، سالمتی، زندگی و دروغ. با   جنازه، عروسی، عاقل، صبر، بزرگ  عتشیی 

به مراکز آموزشی نابینايان ازجمله مؤسسة خیريه عصای سفید، فرهنگسرای بهمن  
                                                           

1. Ricci Bitti & Poggi  
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ــهر تهران از آزمودنی ــد تا و مرکز کارآفرينی نابینايان در ش ــته ش های نابینا خواس

ــک واژه ــیف کنند و به همین ش ــگاه جامع های مذکور را توص ل با مراجعه به دانش

ــعلمی از دانشجويان ترم آخر مقطع کارشناسی و دو کتابخانه     ،«کاراد»کاربردی ــ

ــد به همان روال  در منطقة چهار تهران به ــته ش واژه را  30عنوان گروه گواه خواس

شـــده، های شـــفاهی انجامتوصـــیف کنند. در گام بعدی با اســـتناد به مصـــاحبه

( مورد ارزيابی قرار 1987افراد مورد آزمون از ديدگاه جانسون   های ذهنیوارهطرح

ستعاره  .گرفت سون   پس از آن، ا ( مورد 1980های مفهومی از ديدگاه لیکا  و جان

در اين بررســی هر گويشــور زبان فارســی تهرانی که تســلط بر ارزيابی قرار گرفت. 

ســال در تهران   10فارس تهرانی که حداقل  ةزبانگويشــور يک  زبان داشــته و يا 

شته است، به    شده تا تأثیر متغیر دوزبانگی  عنوان گويشور مطلوب انتخاب اقامت دا

نفرة بینا و  24زبانان در دو گروه نفر از فارســی  48خنثی شــود. در اين پژوهش،  

ــ18نابینای مطلق مادرزاد با تحصیالت ديپلم و لیسانس زن و مرد در سنین   24ــ

صورت شفاهی واژة مذکور را به 30صورت انفرادی ته شد بهها خواسانتخاب و از آن

ــیف کنند. ــايان توص ــت که ش زبانه و فاقد معلولیت های يکهمة آزمودنیذکر اس

 اند.ذهنی و جسمی بوده و همچنین ساکن شهر تهران بوده

 

 ای از مفاهیم علمی. پاره4

 از تعاريف و مباحثها نگاه اجمالی به برخی شايسته است که قبل از تبیین داده

ها و وارهشناسی شناختی، طرحنظری در خصوص بحث ديدگاه شناختی، معنی

آن اصول استوار  ( که پژوهش فوق بر1980ها از ديدگاه لیکا  و جانسون  استعاره

 است و همچنین مفاهیم بینايی و نابینايی داشته باشیم.
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سه نگرش غالب در زبان   شايان  ست که  سی امر  ذکر ا صورت شنا گرا، وز نگرش 

را گشناسی صورت   شناسی شناختی همچون زبان   گرا و شناختی است. در زبان  نقش

ــی نقش و زبان ــناس ــتیم، بلکه با تنوعی از  ،گراش ما با يک نظرية واحد مواجه نیس

ــتراک دارند      ــتیم. اگر بتوان اکثر روبه  ،رويکردهايی که در بنیان وجوه اشـ رو هسـ

ای تشبیه کرد که حوزه و مرز مشخصی    اسی را به جزيره شن ها و مکاتب زباننظريه

الجزايری است که شامل چندين جزيره   مثابة مجمعشناسی شناختی به   دارند، زبان

ــتند که به         ــت. اين جزاير کوچک نظريات مختلفی هسـ نوعی به هم  کوچک اسـ

ير پذشناسی شناختی چارچوبی انعطا (. زبان66ـ 64 :1383 مقدم،دبیر  اندمربوط

ست. در زبان    ست، اما نظرية واحدی نی سًا به         ا سا شناختی، زبان ا سی  عنوان شنا

ی اعنوان پديدهشود و ساختار صوری زبان نه بهنظامی از مقوالت در نظر گرفته می

بندی، ســازوکار ، اصــول مقوله1مســتقل، بلکه در مقام نمودی از نظام مفهومی عام

مورد                     طی  ی ح م بی و  جر ت یرات  ث می     پردازش و تــأ قرار  یرد    بررســــی   گ

 Geeraerts, 1995ــناختی که در دهة   (. معنی ــی ش ــناس ــد،  1970ش آغاز ش

شی بود به معنی  صدق و کذب که در زبان    واکن سی  صورت    شنا سی   گرا مطرحشنا

طه  آن»بود.  یان واژه ها معنی را راب خارج می    ای م ند ها و جهان  ــت ظام   دانسـ و ن

شتند میشناختی را از نظام زبانی کنار   آنکه (. حالSweetser, 1990: 4«  گذا

سی محتوای مفهومی و       ( معنی42000 :  2از ديدگاه تالمی شناختی برر سی  شنا

شــناســی شــناختی، ســاختار مفهومی  بندی آن در زبان اســت. در معنیســازمان

ستعاره و مجاز از بنیادی  بدن ست، ا ساختار معنايی   مند ا ستند،  ترين مباحث آن ه

                                                           

1. general conceptual organization 

2. Talmy 
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 ،المعارفی است و در آخر ةر مفهومی است، درک و بررسی معنی، دائر  همان ساختا 

 (.42ـ38 :1393 مهند،سازی است  راسخمعنی همان مفهوم فرآيند ساختنِ

از  بندی متفاوتیواره يک مفهوم بنیادی است که برای آن تعاريف و تقسیمطرح

مشترک است اين  هاآنبین تمامی  آنچهارائه گرديده است، اما  شناسانمعناسوی 

است که شکلی از ساختارهای مفهومی يا الگوهای ذهنی است که ريشه در تجربة 

 ،گريد عبارت به .فیزيکی ما در جهان خارج و تعامالت ما با دنیای واقعی دارد

ی است. فیزيکـی عینیانتزاعی، ذهنی و مفهومی است که مبتنی بر تجربه یساختار

انتزاعی هستند، اما اساس آن تعامالت فیزيکی انسان با  خودیخودبهها وارهطرح

شناسی شناختی وارة ذهنی از مفاهیم اساسی در زبانجهان خارج است. مفهوم طرح

ند: کزير توصیف می صورتبهواضع اين اصطالح است، آن را  است. جانسون که خود

خشد ببة ما انسجام میالگوی پويای پربسامد از تعامالت ادراکی و حرکتی که به تجر

 Johnson, 1987: 14های ذهنی واره(. سپس وی تعريف خود را از طرح

 دهد:زير بسط می صورتبه

حرکات بدنی انسان، کنترل اشیاء و تعامالت ادراکی، متضمن الگوهای پربسامدی  

ست که بدون آن  سون اين الگوها را      ا ست. جان شفته و غیرقابل درک ا ها تجربة ما آ

مثابة ساختارهای انتزاعی تصورات   ها عمدتاً بهنامد، چراکه آنهای ذهنی میوارهطرح

 (. Taylor, 2002: 520به نقل از  Johnson,1987کنند  عمل می

 .موزشیآنابینای نابینای قانونی و  :تعريف وجود دارد دودر رابطه با نابینايی نیز 

شود ردی نابینای قانونی نامیده می( ف1998طبق تعريف انجمن نابینايان آمريکا  

که تیزی ديداری وی در چشم برتر و پس از حداکثر ترمیم 








200

 بر مبنای  20

و  شدت محدود باشدگیری با تابلوی اسنلن( يا کمتر بوده، میدان ديد وی بهاندازه
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تعاريف  بیشتر نباشد و در 1درجه 20ترين قطر از زاوية میان ديد وی در بزرگ

عنوان آموز در استفاده از بینايی بهدر درجه اول بر توانايی دانش ،آموزش از نابینايی

یستند از بینايی ن کند. کودکانی که قادر به استفادهراهی برای يادگیری تأکید می

 2عنوان نابینای آموزشیکنند، بهو بر حواسی، مانند شنوايی و المسه تکیه می

 .(16ـ15 :1395 نی و همکاران،شوند  نامتوصیف می

 

 استعاره در ديدگاه کالسیک و نوين )شناختی(. 1 4

 استعاره کیکالس. نظريه 1 1 4

سی             شنا شعر ست که در  سی ا ستین ک سطو نخ صل  4و فن بیان 3ار ، به تبعیت از ا

 نظرية که گاه از آوردای از مقايســه ضــمنی به شــمار میقیاس، اســتعاره را نیز گونه

شود، طبق اين نظريه: استعاره دو پديده را   نیز ياد می 6با عنوان نظرية تشبیه  5قیاس

ح وسیلة واژه يا عبارتی که در معنی صري  کند که يکی از آنها بهبا يکديگر مقايسه می 

 به صورت استعاری  شود و ديگری از طريق واژه يا عبارتی که به کار رفته، بیان میبه 

ضی و د    ست  فیا سة     1388يگران، کار رفته ا ستعاره نوعی مقاي سطو، ا (. به اعتقاد ار

ست و             7تلويحی سته نی ستعاره الزم و باي ست. به باور وی ا صل قیاس ا ستوار بر ا ا

ای هارسطو در بوطیقا ]فن شعر[  فصل»درواقع، کاربردش اساساً امری تزئینی است. 

ــوم( بیشــتر از هر جا 25و  21 مفصــل به مقولة ( و ريطوريقا ]فن خطابه[  کتاب س

                                                           

 .درجه است 180زاويه ديد بهنجار برابر با . 1
2. educational blind 

3. poetics 

4. rhetoric 

5. comparison theory 

6. simile theory 

7. implicit comparison 



 1399، پايیز و زمستان 12شمارة ، 7سال علم زبان؛    50

 

پردازد. در تعريف کلی، استعاره عبارت است از استعمال نام چیزی برای    استعاره می 

چیز ديگر و بر اين اساس، چهار نوع ]از جنس به نوع، از نوع به جنس، از نوع به نوع  

 (. 19: 1380، 1 هاوکس« شماردو بر اساس تمثیل[ برمی

ه  207ابوذکريا يحیی بن زياد کوفی ملقب به فراء  متوفی      القرآن معانی کتاب  

ست. در اين کتاب به         ،ق( ست که در اين زمینه در اختیار ما شی ا ستین پژوه نخ

جز شده است. وی استعاره را نامیدن چیزی به   هايی از استعاره در قرآن اشاره  نمونه

ه. ق(  225وفی کند و همین تعريف است که جاحظ  مت اش معرفی میبا نام اصلی 

ــد دقیقدهد. به نظر می  نیز الگوی کار خود قرار می  ی ترين پژوهش در زمینه رسـ

ــتعاره را بتوان به عبدالقاهر جرجانی  متوفی        ــبت داد. وی در   474اسـ ه. ق( نسـ

شیء از آن           صلی  ستعاره، نام ا ساخت ا شاره دارد که در  سرارالبالغه به اين نکته ا ا

ــود و نام دومی جاي  جدا می  گردد. به اعتقاد وی، در برقراری پیوند    گزين آن میشـ

اســتعاره، رعايت شــباهت ظاهری و ارتباط عقلی مهم اســت و اســتعاره برحســب  

 .(1382 آيد  صفوی،همین تشابه پديد می

ــتعاره »ای با عنوان لیکا  در مقاله ــر اس ــی در    «نظرية معاص ــاس ــیه اس فرض

 ان به حقیقی و مجازی يا ادبی وگیری ديدگاه کالسیک استعاره را تقسیم زب   شکل 

ب، او ترتیی است، استعاری نیست. بدين   روزمره دانست که بر طبق آن، آنچه حقیق 

زعم وی  کند که بهای از فرضــیات کالســیک در باب اســتعاره را ارائه می مجموعه

 اند از:موجب تغییر نادرست از استعاره شده است. اين فرضیات عبارت

 ؛طورکلی حقیقی است و استعاری نیسته، بهزبان متعار  روزمرـ 

 ؛توان با زبان حقیقی و بدون استعاره درک کردچیز را میهمهـ 

                                                           

1. Hawkes  
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 ؛تواند محتمل صدق و کذب باشدتنها زبان حقیقی میـ 

 اند و استعاری نیستندزبان حقیقی شده در فرهنگ لغت يکتمام تعاريف ارائهـ 

 Lakoff, 1993: 187.)  

بان ی زرعادیغکالسیک، استعاره موضوعی زينتی و مربوط به بخش  دگاهيددر 

يا چند کلمه خارج از معنای معمول خود و برای بیان معنايی  کيآناست که در 

ت: اس« پذيرتفکیک». در ديدگاه کالسیک، استعاره از زبان رودیممشابه به کار 

 ردیده، وارد زبان کانديشپیشوان برای حصول تأثیرات ويژه و ازتصناعتی که می

شناسان زايشی نیز به استعاره . در اين خصوص، زبان(135: 1380 هاوکس، 

و  نگرندیميک ساخت انحرافی و نابهنجار در مقايسه با زبان معمولی  عنوانبه

 قرارداد موردمطالعه مندنظامعقالنی و  صورتبه توانینممعتقدند که استعاره را 

 Yu, 1988.) 

ای دهعنوان پديی رمانتیک، اغلب استعاره را بههاهينظربرخال  آراء کالسیک در باب استعاره، 

نمودی از  واقعبهشود، کنند نه زبانی. بنابراين، هر آنچه در زبان ظاهر میشناختی مطرح می

راء آاستعاره پرداخته خواهد شد که بیشتر مبتنی بر  معاصراستعاره است. در ادامه، به رويکرد 

 شناسان شناختی است.معنی

 

 شناسی شناختیاستعاره در زبان .2 1 4

د انای برای استعاره قائل شدهشناسان شناختی در مطالعات خود نقش عمدهمعنی

انند. دو آن را ابزار مناسبی برای تشخیص چگونگی انديشیدن و رفتارهای زبان می

، نگرش کالسیک و رمانتیک به استعارهتوان مدعی شد که میان دو می ،ترتیب اين به

رش نوعی به بسط اين نگشناسان پیرو نگرش رمانتیک بوده و بهاين دسته از معنی

ای الينفک از زبان روزمره است. به اعتقاد ، استعاره پديدهآناناند. به اعتقاد زدهدست
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 نتیجه توانند ما را به اينشناسان، کاربردهايی استعاری میاين دسته از معنی

ها مبتنی بر تجربیات جسمانی ما هستند. برسانند که انگار اين دسته از استعاره

در پائین است.  ،است« بد»باشد، باالست و آنچه « خوب»نوعی آنچه قرار است به

توان مدعی شد که استعاره صرفاً نوعی های باال ديگر نمیمسلماً با توجه به نمونه

 .(1382 صنعت ادبی است  صفوی،

، دريچة هايی که باور داريماستعاره( در کتاب 1980لیکا  و جانسون  

سوی مطالعات استعاره گشودند. به باور آنان، نظام مفهومی ذهن بشر جديدی به 

که انديشه و عمل انسان بر آن استوار است، در ذات خود ماهیتی استعاری دارد. 

ی هاو نیز درک بهتر انديشهبه اعتقاد آنها، استعاره تنها موجب افزايش وضوح 

های ما از ها و دريافتما نیستند، بلکه حتی در مرحلة عملی نیز ساختار ادراک

که بر اساس آن فکر و  دهند و نظام مفهومی هرروزة ماجهان خارج را شکل می

کنیم، ماهیتی اساساً مبتنی بر استعاره دارند. مبنای نظرية لیکا  و عمل می

بنا شده است: نخست اينکه استعاره تنها مربوط به زبان جانسون بر دو فرض 

و دوم آنکه  نوعی در کاربرد روزمره زبان ساری و جاری استادبی نیست و به

 ای زبانی نیست. رويکرداستعاره ريشه در نظام مفهومی زبان دارد و درواقع، پديده

شود  فیاضی نامیده می 1«نظرية معاصر استعاره»لیکا  و جانسون به استعاره، 

 (.1388و همکاران، 

 

                                                           

1. contemporary theory of metaphor 
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 (1980. استعارة مفهومی از ديدگاه لیکاف و جانسون )4.2

( 1980های مفهومی موردنظر لیکا  و جانسون  پژوهش حاضر بر اساس استعاره

 توسط ،هايی که باور داريماستعارهگرفته و در کتاب  شناسی شناختی انجامدر زبان

 تنها دربر اين اعتقادند استعاره در زندگی روزمره و نهها . آنه استها معرفی شدآن

که در  جاری و ساری است. نظام مفهومی معمول ما زبان که در انديشه و عمل ما

کنیم، ماهیتی اساساً استعاری دارد. مفاهیم انديشیم و عمل میچارچوب آن می

 های هر روزةحاکم بر انديشة ما تنها منحصر به خرد نیستند. اين مفاهیم عملکرد

کنند. مفاهیم ما ساختار آنچه ترين جزئیات را نیز کنترل و هدايت میما تا معمولی

مان با دهد و چگونگی حرکت ما در جهان و رابطهکنیم شکل میرا که درک می

بنابراين، نظام مفهومی ما نقشی اساسی در تعیین  کنند؛ديگران را تعیین می

کردن کردن و تجربهرو، جوهر و اساس استعاره، درک ينا های روزمره دارد. ازواقعیت

چیزی بر اساس چیز ديگر است. استعاره، منحصر به زبان، يعنی واژه نیست و 

بالعکس، بخش اعظم فرايندهای فکری انسان استعاری است و در نظام مفهومی فرد 

هوم ک مفمندی امکان درک بعدی يمند هستند و اين نظامحضور دارند و بسیار نظام

آورد. لیکا  و صورت نسبی و نه مطلق فراهم میدر چارچوب مفهومی ديگر را به

استعارة ساختاری که در  برند:ة مفهومی نام می( از سه نوع استعار1980جانسون  

 ؛يابدسازمان می یاستعاری در چارچوب مفهوم ديگر ی به شکلمفهومآن 

 یاهیم را با توجه به نظام کامل ديگرمند که نظام کاملی از مفهای جهتاستعاره

ی ها شیء فیزيکآنهای هستی شناختی که در و استعاره ؛نمايددهی میسازمان

 ةدهد که گسترانگاری به ما اجازه میشخص پنداشته شده است و اين شخص

ها، های غیرانسانی را در چارچوب انگیزهپديده اهای مرتبط بوسیعی از تجربه

 های انسانی درک کنیم.ها و فعالیتمشخصه
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 های ذهنی در افراد بینا و نابیناوارهمندی طرح. بررسی بدن5

 های توصیفی دو گروه منتخب. ارزيابی کمی واژه5-1

 ابلق ةها نکتهای ذهنی بین آزمودنیوارهدر ابتدا قبل از بررسی میزان کاربرد طرح 

که افراد نابینا  طوریهای کاربردی بین دو گروه منتخب اســـت، بهتأمل تعداد واژه

ستفاده       به لحاظ کمی از توصیفات واژگانی بیشتری نسب به همتايان بینای خود ا

فقدان حس بینايی باعث ســخنوری  که توان اســتنتاج کردمی ،رو اين کنند. ازمی

 ،شود ها پرسش می آنی ابراز هر آنچه در ذهن دارند و يا از ها شده و برا آنبیشتر در  

 کنند.توضیحات بیشتری ارائه می

 

 های توصیفی دو گروه منتخبفراوانی واژه (:1)جدول 

 درصد نابینا درصد بینا گروه

 %61/22 4765 %93/24 2300 ديپلم -زن

 %24/26 5530 %74/27 2559 لیسانس -زن

 %47/24 5156 %20/22 2048 ديپلم -مرد

 %66/26 5619 %11/25 2317 لیسانس -مرد

 %55/69 21070 %44/30 9224 جمع کل
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 های توصیفی دو گروه منتخبواژه :(1)نمودار 

 

 های ذهنی درگروه منتخب بینا و نابیناواره. بررسی کمی طرح2 5

توجهی نسبت قابلآمده است، افراد نابینا به میزان  طور که در جدول زيرهمان

کنند. های ذهنی استفاده میوارهبه گروه منتخب همتای بینای خود از طرح

نظر از نوع آنها از طور کلی و صر های نابینا، بهکه آزمودنی طوریبه

زن  کنند. نابینايانهای ذهنی بیشتری نسبت به گروه گواه استفاده میوارهطرح

از آن، بههای ذهنی را دارند و پس وارهلیسانس بیشترين میزان کاربرد طرح

ترتیب نابینايان مرد لیسانس، نابینايان مرد ديپلم، نابینايان زن ديپلم، بینای زن 

لیسانس، بینای زن ديپلم، بینای مرد ديپلم و در آخر، بینايان مرد لیسانس از 

 کنند.ها استفاده میوارهاين طرح
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 روه منتخب بینا و نابیناگ های ذهنی دروارهطرح (:2)جدول 

 %88/8 412 لیسان  -زن -بینا %76/18 870 لیسان  -زن -نابینا

 %84/8 410 ديپلم -زن -بینا %97/16 787 لیسان  -مرد -نابینا

 %89/7 366 ديپلم -مرد -بینا %13/16 748 ديپلم -مرد-نابینا

 %46/7 346 لیسان  -مرد -بینا %05/15 698 ديپلم -زن -نابینا

 %08/33 1534 جمع کل %91/66 3103 جمع کل

 
 

 
 گروه منتخب بینا و نابینا های ذهنی دروارهمیزان کاربرد طرح (:2)نمودار 

 

 درگروه منتخب بینا و نابینا های مفهومیاستعاره. بررسی کمی 3 5

 توجهینشان داده شده است، افراد نابینا به میزان قابل    که در جدول زير طورهمان

ــتعاره        ــبت به گروه منتخب همتای بینای خود از اسـ ــتفاده   های نسـ مفهومی اسـ

ــتعاره  کنند.می ــترين میزان کاربرد اس ــانس بیش را  های مفهومینابینايان زن لیس

ترتیب نابینايان مرد لیســـانس، نابینايان مرد ديپلم، نابینايان به ،آن از دارند و پس
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سانس، م  ردان بینای ديپلم و در آخر، بینايان مرد زن ديپلم، زنان بینای ديپلم و لی

 کنند.ها استفاده میلیسانس از اين استعاره

 

 گروه منتخب بینا و نابینا های مفهومی دراستعاره (:3)جدول 

 فراوانی هاآزمودنی
 متغیر  فراوانی بر اساس

 جنسیت
 فراوانی کل

نا
ابی
ن

 

 (%23.70  343 ديپلم -نابینا -زن
731  50.51%) 

1447 70%) 
 (%26.81  388 لیسانس -نابینا -زن

 (%24.11  349 ديپلم -نابینا -مرد
716  49.48%) 

 (%25.36  367 لیسانس -نابینا -مرد

نا
بی

 

 (%25.48  158 ديپلم -بینا -زن
350  46.45%) 

620  30%) 
 (%30.96  192 لیسانس -بینا -زن

 (%22.25  138 ديپلم -بینا -مرد
270  43.54%) 

 (%21.29  132 لیسانس -بینا -مرد

 

درگروه  های مفهومیاستعارههای ذهنی و وارهای طرح. بررسی مقايسه4 5

 منتخب بینا و نابینا

که در جدول زير نیز نشان داده شده است، شاهد آن هستیم که ترتیبِ  طورهمان

ها يکسان است مفهومی در همة گروههای های ذهنی و استعارهوارهاستفاده از طرح

يعنی افراد نابینای زن لیسانس، نابینای مرد لیسانس،  ،و دقیقاً به همان ترتیب

نابینای مرد ديپلم، نابینای زن ديپلم، بینای زن لیسانس، بینای زن ديپلم، بینای 

های های ذهنی و استعارهوارهبینای مرد لیسانس از طرح ،مرد ديپلم و درنهايت

های استعاری گواهی بر قلمروهای مبدأ در نگاشتاند که فهومی استفاده کردهم

 شده از سوی لیکا  و جانسون است.مطرح
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 گروه منتخب بینا و نابینا های مفهومی درهای ذهنی و استعارهوارهای طرحبررسی مقايسه(: 4)جدول 

 هاآزمودنی
 های مفهومیاستعاره های ذهنیوارهطرح

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 (%26.81  388 %76/18 870 لیسانس -زن -نابینا

 (%25.36  367 %97/16 787 لیسانس -مرد-نابینا

 (%24.11  349 %13/16 748 ديپلم -مرد -نابینا

 (%23.70  343 %05/15 698 ديپلم -زن -نابینا

 (%30.96  192 %88/8 412 لیسانس -زن -بینا

 (%25.48  158 %84/8 410 ديپلم -زن -بینا

 (%22.25  138 %89/7 366 ديپلم -مرد -بینا

 (%21.29  132 %46/7 346 لیسانس -مرد -بینا

 

 ها از نظر میزان استفاده از استعاره. مقايسة گروه5 5

 1يتنیو  اساس آزمون منبر . مقايسة دو گروه بینا و نابینا در حالت کلیپ1 5 5

 ( است.5جدول و نمودار  صورت ـ ويتنی به آزمون من خروجی

(، نتیجه در سطح sig.=000  داری که تقريباً صفر هستبا توجه به سطح معنی

يعنی دو گروه بینا و نابینا ازنظر میزان  ،دار استشدت معنی خطای يک درصد به

که  Ranksداری دارند. با توجه به جدول خروجی کاربرد استعاره تفاوت معنی

 بینا( است درنتیجه میزان استفاده 1 نابینا( بیشتر از گروه  2ای گروه میانگین رتبه

 بینايان بیشتر از افراد بینا است.از استعاره در بین نا

 

 

 

                                                           

1. Mann-Whitney Test 
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 ويتنی ـ آزمون من (:5جدول )

هارتبه  

هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد گروه   

هاداده  1 30 16.77 503 

2 30 44.23 1327 

   60  مجموع

 

هاداده a آزمونهای آماری  

 38.000 

Mann-Whitney U 503.000 

Wilcoxon W -6.094 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: group 

 

 . مقايسة دو گروه زنان بینا و زنان نابینا1 1 5 5

ودن ببنابراين نیازی به آزمون نرمال نبودند،ها نرمال با توجه به قسمت قبلی که داده

ا هوالیس برای مقايسه گروهـ ويتنی يا کروسکالـهای ناپارامتری مننیست و از روش

 استفاده خواهیم کرد.

نظر کاربرد استعاره  داری، دو گروه زنان بینا و زنان نابینا ازبا توجه به سطح معنی

ويتنی، زنان نابینا بیشتر از ـ خروجی آزمون منباهم تفاوت زيادی  دارند. طبق 

 .دار استشدت معنیکنند. چون نتیجة آزمون بهزنان بینا از استعاره استفاده می

دار است و نیازی به گفتن درصد توان گفت هر سطحی از خطا معنیمی ،بنابراين

 خطا نیست.
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 آزمون من ـ ويتنی(: 6جدول )

هارتبه  

هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد گروه   

هاداده  
1 30 17.83 535 

2 30 43.17 1295 

   60  مجموع

 

هاداده a آزمونهای آماری  

 70.000 

Mann-Whitney U 535.000 

Wilcoxon W -5.628 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: group 

 

 بینا و مردان نابینا. مقايسة دو گروه مردان 2 1 5 5

 
 آزمون من ـ ويتنی(: 7جدول )

هارتبه  

هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد گروه   

هاداده  
1 30 16.63 499 

2 30 44.37 1331 

   60  مجموع

 

هاداده a آزمونهای آماری  

 34.000 

Mann-Whitney U 499.000 

Wilcoxon W -6.159 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: group 
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ند و با کنطبق خروجی، مردان نابینا بیشتر از مردان بینا از استعاره استفاده می

 داری تفاوت زيادی باهم دارند.شدت معنیتوجه به

 

 . مقايسة دو گروه ديپلم و لیسان  در حالت کلی3 1 5 5

  
 آزمون من ـ ويتنی(: 8جدول) 

هارتبه  

هامیانگین رتبه تعداد گروه  هامجموع رتبه   

هاداده  
1 30 27.92 837.50 

2 30 33.08 992.50 

   60  مجموع

 

هاداده a آزمونهای آماری  

 372.500 

Mann-Whitney U 837.500 

Wilcoxon W -1.147 

Z .251 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: group 

 

سطح معنی با توجه  سطح خطای  به   ؛هم ندارند دو گروه تفاوتی با %5داری در 

ستفاده می     ستعاره ا سانس مثل هم از ا شاي به عبارتی دو گروه ديپلم و لی ان کنند. 

ذکر است که با توجه به اينکه دو گروه ديپلم و لیسانس در حالت کلی باهم تفاوت 

ـ  مرد، ديپلمـ   مرد و  لیسانسـ   های جزئی مانند ديپلمدر حالت ،بنابراين ارند،ند

 نیز تفاوتی نخواهند داشت و نیازی به آزمون نیست. هبینا و غیرـ  بینا و لیسانس
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 . مقايسة دو گروه زن و مرد در حالت کلی4 1 5 5

 ويتنی-آزمون من (:9جدول )

هارتبه  

هامیانگین رتبه تعداد گروه  هامجموع رتبه   

هاداده  
1 30 33.28 998.50 

2 30 27.72 831.50 

Total  60   

 

هاداده a آزمونهای آماری  

 366.500 

Mann-Whitney U 831.500 

Wilcoxon W -1.236 

Z .216 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: group 

 

نظر کاربرد استعاره  داری در خروجی، دو گروه تفاوتی ازبا توجه به سطح معنی

های جزئی نیز تفاوتی در حالت ،ندارند. چون در حالت کلی باهم تفاوت ندارندهم  با

 نخواهند داشت.

 

 گانه 8های . مقايسة گروه5 1 5 5

 زنـ . بینا3ديپلم، ـ  مردـ . بینا2لیسانس، د ـ مر ـ . بینا1گانه:  8های مقايسة گروه

ديپلم، ـ  مردـ . نابینا6لیسانس، ـ مردـ  . نابینا5ديپلم، ـ  زنـ  . بینا4لیسانس، ـ 

 .ديپلمـ  زنـ  . نابینا8لیسانس و ـ  زنـ . نابینا7
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 1والی    الف. آزمون کروسکال

 رود.ار میکهای با تعداد بیشتر از دو بهاين آزمون ناپارامتری برای مقايسة میانگین گروه

يعنی بین  ،دار استشدت معنیداری، نتیجة آزمون بهبا توجه به سطح معنی

ها تفاوت دانیم در بین کدام گروهیقاً نمیدقها تفاوت زيادی وجود دارد، اما گروه

 اين را مشخص خواهیم کرد. 2شفه ایمقايسهوجود دارد و با استفاده از آزمون 

 

 والیسـ  آزمون کروسکال(: 10جدول )

هارتبه  

هامیانگین رتبه تعداد  گروه  

هاداده  

 

1 30 53.92 

2 30 61 

3 30 90.52 

4 30 72.78 

5 30 172.47 

6 30 170.70 

7 30 181.82 

8 30 160.80 

  240  کل

 

هاداده a,b آزمونهای آماری  

 136.141 

Chi-Square 7 

df .000 

Asymp. Sig. 

a. Kruskal Wallis Test 

                                                           

1. Kruskal-Wallis Test 

2. Scheffe 
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 شفه ایمقايسهب. آزمون 

 های چندگانهمقايسه(: 11جدول )
Multiple Comparisons 

هاداده  

 شفه
     

(I) 

group 

(J) 

group 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

2 -.200 .888 1.000 -3.56 3.16 

3 -2.000 .888 .651 -5.36 1.36 

4 -.867 .888 .995 -4.23 2.50 

5 -7.833* .888 .000 -11.20 -4.47 

6 -7.567* .888 .000 -10.93 -4.20 

7 -8.533* .888 .000 -11.90 -5.17 

8 -7.033* .888 .000 -10.40 -3.67 

2 

1 .200 .888 1.000 -3.16 3.56 

3 -1.800 .888 .766 -5.16 1.56 

4 -.667 .888 .999 -4.03 2.70 

5 -7.633* .888 .000 -11.00 -4.27 

6 -7.367* .888 .000 -10.73 -4.00 

7 -8.333* .888 .000 -11.70 -4.97 

8 -6.833* .888 .000 -10.20 -3.47 

3 

1 2.000 .888 .651 -1.36 5.36 

2 1.800 .888 .766 -1.56 5.16 

4 1.133 .888 .977 -2.23 4.50 

5 -5.833* .888 .000 -9.20 -2.47 

6 -5.567* .888 .000 -8.93 -2.20 

7 -6.533* .888 .000 -9.90 -3.17 

8 -5.033* .888 .000 -8.40 -1.67 

4 

1 .867 .888 .995 -2.50 4.23 

2 .667 .888 .999 -2.70 4.03 

3 -1.133 .888 .977 -4.50 2.23 

5 -6.967* .888 .000 -10.33 -3.60 

6 -6.700* .888 .000 -10.06 -3.34 

7 -7.667* .888 .000 -11.03 -4.30 

8 -6.167* .888 .000 -9.53 -2.80 
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 -(11ادامه جدول )

هاداده  

 شفه
     

(I) 

group 

(J) 

group 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 95% Confidence Interval 

5 

1 7.833* .888 .000 4.47 11.20 

2 7.633* .888 .000 4.27 11.00 

3 5.833* .888 .000 2.47 9.20 

4 6.967* .888 .000 3.60 10.33 

6 .267 .888 1.000 -3.10 3.63 

7 -.700 .888 .999 -4.06 2.66 

8 .800 .888 .997 -2.56 4.16 

6 

1 7.567* .888 .000 4.20 10.93 

2 7.367* .888 .000 4.00 10.73 

3 5.567* .888 .000 2.20 8.93 

4 6.700* .888 .000 3.34 10.06 

5 -.267 .888 1.000 -3.63 3.10 

7 -.967 .888 .991 -4.33 2.40 

8 .533 .888 1.000 -2.83 3.90 

7 

1 8.533* .888 .000 5.17 11.90 

2 8.333* .888 .000 4.97 11.70 

3 6.533* .888 .000 3.17 9.90 

4 7.667* .888 .000 4.30 11.03 

5 .700 .888 .999 -2.66 4.06 

6 .967 .888 .991 -2.40 4.33 

8 1.500 .888 .897 -1.86 4.86 

8 

1 7.033* .888 .000 3.67 10.40 

2 6.833* .888 .000 3.47 10.20 

3 5.033* .888 .000 1.67 8.40 

4 6.167* .888 .000 2.80 9.53 

5 -.800 .888 .997 -4.16 2.56 

6 -.533 .888 1.000 -3.90 2.83 

7 -1.500 .888 .897 -4.86 1.86 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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 های همگنزيرمجموعه(: 12جدول )

Homogeneous Subsets 

هاداده  

   شفه

 تعداد گروه
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1 30 4.40  

2 30 4.60  

4 30 5.27  

3 30 6.40  

8 30  11.43 

6 30  11.97 

5 30  12.23 

7 30  12.93 

Sig.  .651 .897 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

 ج. تحلیل

صورت ها بههای آنکه تحلیل است 12و  11دو جدول تحلیل خروجی آزمون شفه 

 :استزير 

چپ ستون اول مربوط به  از سمت ،11در جدول  تحلیل جدول نخست شفه:

سمت چپ ستون اول  . ازاستداری ها و ستون چهارم مربوط به سطح معنیگروه

 دامهرکشود و ها مقايسه میبینا( با بقیه گروهـ  لیسانسـ   مرد 1و سطر اول گروه 

درصد تفاوت  5در سطح خطای  ،ستادرصد  5اش بیشتر از دارییمعنکه سطح 

تفاوت  4و  3، 2های با گروه 1ندارند. طبق جدول مذکور گروه  هم داری بامعنی

داری های  نابینا( تفاوت معنی گروه 8و  7، 6، 5های داری ندارد، اما با گروهمعنی
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در سطر دوم گروه  ؛شونددارد. بقیة سطرهای جدول هم مثل سطر اول تفسیر می

 شوند.مقايسه می هها و غیربا بقیه گروه 3ها، در سطر سوم گروه با بقیه گروه 2

هم مثل  8و  7، 6، 5های مثل هم و گروه 4و  3، 2، 1های خالصه، گروه طوربه

-های بینايان مثل هم و نابینايان هم مثل هم هستند. گروهيعنی گروه ،هم هستند

 داری دارند.های نابینايان تفاوت معنیهای بینايان با گروه

ها را به دو زيرمجموعة جدا در ، گروه12در جدول  تحلیل جدول دوم شفه:

دو ستون از سمت راست جدا کرده و میانگین میزان استفاده از استعاره را ثبت 

داری در نظر گرفته است که کرده است و برای هر ستون سطح معنی

هم، با هم  8و  7، 6، 5های ، با هم و  زيرمجموعه4و  3، 2، 1های يرمجموعهز

توان گفت: افراد نابینا بیشتر از افراد بینا خالصه، می طوربهتی ندارند. هیچ تفاو

 کنند.از استعاره استفاده می

 

. بررسی ضريب همبستگی بین استفاده از استعاره و استفاده از 6 5

 ی ذهنیهاوارهطرح

که آيا بین استفاده از استعاره و استفاده از  بدانیمخواهیم می بخشدر اين 

يعنی با افزايش يا کاهش يکی، ديگری چه  ؛ای وجود داردی ذهنی رابطههاوارهطرح

 افزارنرمدر  1اسپیرمن از آزمون امربرای تشخیص اين به همین منظور و روندی دارد. 

SPSS  .استفاده خواهیم کرد 

 صورت زير است:خروجی آزمون اسپیرمن به

 

                                                           

1. Spearman Test 
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 های غیر پارامتریهمبستگی(: 13جدول )

Non-parametric Correlations 

Correlations 

وارهطرح استعاره   

Spearman's rho 

 استعاره

Correlation 

Coefficient 
1.000 1.000** 

Sig. (2-tailed) . . 

N 8 8 

وارهطرح  

Correlation 

Coefficient 
1.000** 1.000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 8 8 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

دار هست و شدت معنیدهد که رابطة اين دو متغیر بهخروجی آزمون نشان می

 داری صفر استسطح معنی اوالًچون  ،صد رابطة مثبت دارنددرتوان گفت صدمی

 sig.=0 یاً ضريب همبستگی اين دو متغیر نیز يک است ثان( و Correlation 

Coefficient=1ی هاوارهطرحگیريم: میزان استفادة افراد از نتیجه می ،(. بنابراين

 . به عبارتی با افزايشدارداز استعاره  هاآنذهنی رابطة مستقیمی با میزان استفادة 

 يافته و برعکس. يشافزا، استفاده از استعاره هم وارهطرحاستفاده از 

. ستامنفی يک تا مثبت يک متغیر شايان ذکر است که ضريب همبستگی از 

 ضريب همبستگیة رابطة خطی مستقیم و دهندنشانضريب همبستگی مثبت 

يش يکی ديگری کاهش افزايعنی با  ،ة رابطة خطی عکس استدهندنشانمنفی 

وان تشود. به عبارتی، میتر مییقوتر باشد، رابطه يکنزدبه يک  هرچقدريابد. می

 ضعیف است. از آن تريینپاقوی و  گفت از نیم بیشتر، رابطه
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 گیری. نتیجه6

های نابینای مطلق و ای دو گروه آزمودنیآمده از بررسی مقابلهدستشواهد به

( و 1987های ذهنی موردنظر جانسون  وارهطرح همتايان بینايشان با استفاده از

همتايان بینا، ( نشان داد که افراد نابینا، در مقايسه با 1980لیکا  و جانسون  

، از توصیفات کالمی بیشتری %55/69تحت تأثیر فقدان حس بینايی به میزان 

ذکر است که افراد لیسانس در هر دو گروهِ نابینای مرد و  کنند. شاياناستفاده می

به همین شکل در مقولة  و های بیشتری نسبت به افراد ديپلمزن از تعداد واژه

نسبت به  درصد، 91/66های نابینا به میزان نیهای ذهنی نیز آزمودوارهطرح

در اين مقوله نیز افراد اند. کردههای مذکور استفاده وارههمتايان بینای خود از طرح

زن  رو، افراد نابینایاينند. ازاهها استفاده کردوارهلیسانس به میزان بیشتری از طرح

(، %13/16نابینای مرد ديپلم   (،%97/16(، نابینای مرد لیسانس  %76/18لیسانس  

(، %84/8(، بینای زن ديپلم  %88/8(، بینای زن لیسانس  %5/15نابینای زن ديپلم  

( به ترتیب از %46/7بینای مرد لیسانس   ،( و درنهايت%89/7بینای مرد ديپلم  

 اند.های ذهنی بیشتری استفاده کردهوارهطرح

های ( و آزمودنی%70های نابینا به میزان  در خصوصِ مقولة استعاره، آزمودنی

ند که به ترتیب افراد اههای مفهومی استفاده کرد( از استعاره%30بینا به میزان  

(، نابینای مرد ديپلم %36/25(، نابینای مرد لیسانس  %81/26 نابینای زن لیسانس 

بینای زن (، %96/30(، بینای زن لیسانس  %23.70  (، نابینای زن ديپلم11/24% 

( به %29/21( و بینای مرد لیسانس  %25/22  (، بینای مرد ديپلم%25.48ديپلم  

 ما شاهد توالی يکسان واند های مفهومی بیشتری استفاده کردهترتیب از استعاره

های های مفهومی در همه گروههای ذهنی و استعارهوارهمیزان کاربرد طرح

 ها هستیم.آزمودنی
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های ها، گواهی بر قلمروهای مبدأ در نگاشتشده و يافتههای انجامبررسی

های ذهنی وارهشده از سوی لیکا  و جانسون است و همان طرحاستعاری مطرح

 حائز اهمیت در پژوهش ةد. نکتيابمیمند تکوين بدنة از تجرب مستقیماً است که

ور ابتدا تص مند افراد است که درفقدان بینايی و تأثیر آن در تجربة بدن ،حاضر

ين حس ترترين و مهمعنوان اصلیبینايی به افراد نابینا به علت فقدان حس شدمی

های مفهومی کمتری استفاده کنند، ها و استعارهوارهدر تجربة فیزيکی، بايد از طرح

 ها حاکی. اين بررسیدادشده نتیجة عکس را نشان های انجامکه بررسیدرصورتی

حاظ برای جبران در ابتدا به ل ،به دلیل فقدان حس بینايینابینا است که افراد  آناز 

ه همان کنند و بمیشان استفاده کمی از گفتار بیشتری برای رساندن مفاهیم ذهنی

های های ذهنی بیشتر و در پی آن از استعارهوارهبه لحاظ کمی از طرح ،صورت

 و کنند و اين گواهمفهومی بیشتری نسبت به همتايان بینای خود استفاده می

 .است های مفهومیبر قلمرو مبدأ و بنیان استعاره تأيیدی
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