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مقالۀ حاضر به بررسی استعارههای مفهومی خشم در زمممو ورا نابینمای

مطلق مادرماد ممیپمردامد بمر اسمام زممومههمای مبما شناسمی شمناختی،
استعارههای مفهومی نقش مهمی در نظما شمناختی بشمر دارنمد و اسمتعار

شناختی ،چارچوبی برای اندیشه است و صرفاَ موضوعی مبانی نیست بلکه

موضوعی است مرتبط با اندیشه و خرد با تحلیل اسمتعارههمای مربموب بمه
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مختلف پی برد خش یکی ام اصلیترین احساسات بشر است و بمه هممین

دلیل استعارههای ز ام پربسامدترین و جهانیترین اسمتعارههما هسمتند .در
بررسممیای میممدانی کممه بممه منظممور واکمماوی عملکممرد نهممن در چگممونگی

شکلگیری استعارههای خش در نابینایا فارسمیمبما انجما گرفمت10 ،

نابینای مطلق مادرماد فارسیمبا و  10بینای فارسمیمبما بمهعنموا گمروه

گواه بین سنین  18تا  28سال انتخاب شدند مبا اول همۀ این زممو ورا

فارسی بوده است ایمن پمژوهش اسمتعارههمای مفهمومی خشم را در مبما

نابینایا مطلق مادرماد در مقایسه با همتای بینایشا ام نظر قلمروهای مبمد
بر اسام مدل کووچش تحلیل نموده است نتمای پمژوهش حماکی ام ز

است که گفتارگرایی در نابینایا موجب تشابه فراوا استعارههمای خشم ،

حتی اسمتعارههمای دیمداری خشم  ،در دو گمروه شمده اسمت ایمن مسمئله

میتواند به باوری که منشأ استعاره را نهن میداند ،خدشه وارد کند

واژه های کلیدی :اسمتعار خشم  ،اسمتعارههمای عماطفی (احساسمی)،
نابینایا  ،گفتارگرایی

 .1مقدمه

مبا شناسا شناختی معتقدندکه جهت اسمتعاره هما ام نهمن بمه مبما اسمت؛ یعنمی ابتمدا فمرد
موضوعی را تجربه میکند ،ز گاه استعارهها در نهن او شکل میگیمرد و در مبما بامتماب
مییابند سئوال اینجاست که چرا نابینایا که فاقد یکی ام مه ترین حموام خمود هسمتند و
تجربههای دیداری ندارند ،استعارههای دیداری در کالمشا یافت میشود؟

نظریۀ استعار مفهومی اولین بمار توسمط لیکما  1و جانسمو  )1980( 2در کتمابی بما نما

استعارهها :چیزهایی که با زنها مندگی میکنی مطمر شمد بمر اسمام ایمن نظریمه ،اسمتعار
مفهومی امری تصوری و نهنی است که در مبا بهصورت استعاری تجلی مییابد بیشم

استعار مفهومی یکی ام جنبههای مه مبا شناسی شناختی محسوب میشود پم

ام چما
Lakoff
Johnson

1
2
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این کتاب ،بحثها و پژوهشها پیرامو استعارههمای مفهمومی در سراسمر جهما تبمدیل بمه
یکی ام مباحمث اصملی مبما شناسمی شمد ،چنانچمه کمووچش ،)2006 ،2002 ،2000( 1یمو

2

( ،)2006و گیرارتز )2006( 3در ممینۀ استعارههای مفهومی تحقیقهای بنیادی انجا دادهاند
گلفمما و یوسممفیراد ( ،)1381سممجودی ( )1387و پممورابراهی ( )1388نیممز پممژوهشهممایی
دربارهی استعارههای مفهومی در مبا فارسی انجا دادهاند
به باور کووچش ( ،)2000بشر بمرای توصمیف احساسمات خمود نماگزیر بمه اسمتفاده ام
استعارههای مفهومی است بررسی این استعارههای عاطفی دری به سموی شمناخت فرهنگمی
مبا ها میگشاید بسیاری ام استعارههای عاطفی جهانی هستند اما بعضمی ام ایمن اسمتعارههما
نیز فرهنم

ویمژه و مبما ویمژه هسمتند لیکما

( ،)1987یمو ( ،)1995و اَپرِسمجا )1997( 4

پیشروا مطالعۀ استعارههای عواطف هسمتند منصموبی ( ،)1389افراشمی ( ،)2011پیمرما
و همکارا ( )2012و ملکیا ( )1391نیز ام جمله پژوهشگرانی هستند که به بررسی

مشا

استعارههای عواطف در مبا فارسی پرداختهاند
مطالعاتی دربار مقایسه استعار خش در مبا انگلیسی با مبا های عربی ،چینی ،ژاپنمی،
لهستانی ،اسپانیایی و زکا انجا شده است همۀ ایمن پمژوهشهما در یم
دارند وز این است کمه اسمتعارههمای بررسمیشمده در فرهنم

نقطمه اتفما نظمر

همای مختلمف دارای ممدل

شناختی یکسانی هستند و این تأییدی است بر مدل «جهت نهن به مبا استعارههما»؛ البتمه بمه
باور کووچش ( ،)2000حتی استعارههمای مشمتر
فرهن

ویمژه 5هسمتند لیکما

خشم در فرهنم

هما دارای جنبمههمای

( )1987و کمووچش ( )2002بمه بررسمی و مقایسمۀ سماختار

استعار خش در مبما انگلیسمی پرداختنمد ،سموریانو )2003( 6خشم را در مبما اسمپانیایی،

العابد الحق 7و الشریف )2008 ( 8خش در مبا عربی ،مال  )2004( 9استعارههمای خشم را
1

Kovecses
Yu
3
Geerarts
4
Apresjan
5
culture specific
6
Soriano
7
Al_Abed Al Haq
8
El- sharif
9
Maalej
2
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بهطور خاص در مبا عربی تونسی ،و ماتسوکی )1995( 1ساموکار استعار خش را در مبا
ژاپنممی بررسممی کممردهانممد در پممژوهشهممای ایممن پژوهشممگرا مممیتمموا تممأریر فرهن م

در

شکلگیری استعارههمای مفهمومی خشم را دریافمت بمرای مامال ،بمه بماور میکموکژو ،2
فرهن

لهستانی به شیطا و رو خبیث اعتقاد میادی دارد و این باور منجر به ایجماد چنمین

عبارت استعاریای میشود:
 1شیطا او را تسخیر کرد

3

این استعار مفهومی خش برای توصیف فرد بسیار خشمگین به کار میرود

سولُمو  )1984( 4استعارههای خش در مبا تاهیتی 5در جزیر تاهیتی در مجمعالجزایمر

پلینزی 6را با استعارههای خش در مبا انگلیسمی مقایسمه کمرده اسمت؛ بمرای مامال در مبما
تاهیتی برای توصیف فرد خشمگین این عبارت وجود دارد:

 2فرد خشمگین مال بطری است ،7وقتی ام خش پر میشود ،سرریز میشود

در صورتیکه در مبا انگلیسی معموکً به ظر
حال جوشید ظر

اشارهای نمیشمود و بیشمتر بمر ممایع در

که هما خش است ،تأکید میشود:

 3دارد ام خش میجوشد

8

به اعتقاد زنسا ،)2010( 9زکا (مبا کشور غنا در قار زفریقا) مانند انگلیسی برای نشا

داد نگاشتها در استعار خش ام منبع بد بهعنوا ظمر

اسمتفاده ممیکنمد بمرای مامال،

دانش عمومی که حرارت شدید باعث افزایش حج یا حرکت رو به باکی ممایع در ظمر
میشود ،با افزایش شدت خش در زکا که خود ظمر

بمه جمای ممایع دا بمه سممت بماک

حرکت میکند ،تطابق دارد؛ مانند:
 4قلب او بلند شده است

10

1

Matsuki
mikolajczuk
3
diabel go opetal
4
Solomon
5
Tahitian language
6
Polynesia
7
an angry man is like a bottle
8
ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER: She is boiling with anger.
9
Ansah
10
)n’akoma a-s ɔ re (his/her heart has risen
2
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پ

ام بررسی اجمالی مطالعههایی در ممینۀ استعارههای مفهمومی و اسمتعارههمای خشم

اشممارهای ،بممه چنممد پممژوهش در ممینممۀ چگممونگی رشممد مبمما در نابینایمما اشمماره مممیشممود

چامسکی )171:1980( 1معتقد است که اگرچه کودکا نابینا یکی ام مه ترین حوام خود
را ندارند اما بسیار دیده شده است که روند مبا زمومی کودکا نابینا سریعتمر ام کودکما
بینا است یکی ام مه ترین دکیلی که ممی تموا ایمن مسمئله را توجیمه کمرد ،ایمن اسمت کمه
کودکا نابینا بهدلیل فقدا ح

بینایی ،بر ح

شنوایی و مبا خود بیشتر متکمی هسمتند و

دچار مشکل مبانی نمیشوند نابینایا ام رهگمرر مبما محمیط را در
بساوایی و شنوایی به فرد نابینا کم
نابینا انتزاعیات را بهتر در

میکند که در

درستی ام محیط داشمته باشمد افمراد

میکنند میرا مبا به زنها کم

همتای بینایشا داشته باشند (کندا)1983 ،2

ممیکننمد و حم

میکند تا دنیایی رنگمی ماننمد

گفتارگرایی 3یکی ام مسائل قابلتوجه در مبا نابینایا و حتی بینایا است که میتوانمد

شباهتهای مبا فرد نابینا و بینا را توجیه کند گفتارگرایی ،استفاده ام واژههمایی اسمت کمه

چیستی ز برای سخنور شناختهشمده نیسمت گلیمتمن )1981( 4و نِلسمو  )1973( 5ام جملمه
افرادی هستند که در ممینۀ روند مبا زمومی کودکا نابینا پژوهشهمایی انجما دادهانمد بمه

اعتقاد روسل 6و همکارا ( ،)2005نابینایا گاه ام واژههای دیداری مانند «دیمدها »« ،نشمان

بده»« ،ییال به نظر خیلی سرسبز میاد» استفاده میکنند در واقع گفتارگرایی نوعی گمرایش
به استفاده ام واژههایی است که مرجع عینی ز برای سخنور ناشناخته است ،اگرچمه بعضمی
ام مبا شناسا معتقدند که حتی وقتی سمخنگویما بینما دربمار تجربمهای کمه نداشمتهانمد و
اجسامی که در

نکردهاند صحبت کنند ،این نیز نوعی گفتمارگرایی اسمت (کاتسمفور

7

( ،)1932مونتی ،) 1983( 8کندا و گلیتمن ())1985

Chomsky
Landau

1
2

 3در فارسممی ،گفتممارگرایی را معممادلی بممرای واژه  verbalismبرگزیممدهانممد و اگرچممه منظممور ،اسممتفاده ام مبمما بممرای
متجلیساختن ی

اندیشه است اما به نظر میرسد نیام به معادل کارزمدتری است

4

Gleitman
Nelson
6
Rosel
7
Cutsforth
8
Monti
5
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 .2روش گردآوری دادهها و انجام پژوهش

دادههای این پژوهش با اسمتفاده ام مصماحبه و مشماهد دادههما ام ربمت گفتمار و نوشمتار 10
زممو ور نابینای مطلمق ممادرماد و  10زمممو ور بینما (دانشمجوی کارشناسمی و کارشناسمی
ارشد) ،که بهعنوا گروه گواه در پژوهش شمرکت داشمتند ،جممعزوری شمده اسمت هممۀ
زممو ورا ی

مبانه 1و فاقد معلولیتهای نهنی و جسمی دیگر و در محمدود سمنی 18تما

 28سال بودهاند دادههای پژوهش شامل  278دقیقه ام گفتار و  40انشای زممو ورا نابینا و
بینا است این دادهها درباره خماطر زمممو ورا ام رومی کمه بسمیار خشممگین شمدهانمد و
توصیف رفتار و حاکت ی

فرد بسیار خشمگین بوده است تعداد قابلمالحظهای ام دادهها

ام طریق گفتگوی تصویری ،صوتی و متنی با نر افزار اسکایپ 2ورژ  5 10به دست زممده
است
 .3مقایسۀ استعارۀ خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد و بینایان

استعارههای خش استخراجشمده ام گفتمار و نوشمتار زمممو ورا نابینما و بینما بما اسمتفاده ام
الگمموی قلمروهممای مبممد کممووچش ( )2000طبقممهبنممدی شممده اسممت چنمما کممه کممووچش
( )4:2002معتقد است ،هر استعار مفهومی شمامل دو قلممرو مفهمومی ممیشمود کمه در ز ،
ی

قلمرو براسام قلمرو دیگر در

میشود قلمرویی که عبارتهای استعاری بر اسمام

ز ساخته میشوند تا قلمرو دیگر بهتر در
این شکل در

شود ،قلمرو مبد  3و قلمرو مفهومیای کمه بمه

میشود ،قلمرو مقصد 4نامیده میشود در واقع قلمرو مقصد قلمرویی است

که بر اسام قلمرو مبد سعی در در

ز داری برای ماال ،ما دانمش سمامما یافتمهای 5در

مورد سفر داری که ام ز برای در

مفهو مندگی استفاده میکنی ؛ ام ایمن رو ،منمدگی،

مباحاه ،عشق ،نظریه ،ایدهها و نهادهای اجتماعی و مانند ز را قلمرو مقصد و سفر ،جنم

،

بناها ،مواد خوراکی و اماال ز را قلمرو مبد میدانی
1

monolingual
Skype
3
source domain
4
target domain
5
coherently organized knowledge
2
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 .1 .3قلمروهای متعارف مبدد اسدتعارۀ خشدم در فارسدی زباندان نابیندا و
همتای بینایشان

در جدول میر ،بر مبنمای طبقمهبنمدی نگاشمتهما و اسمتعارههمای خشم کمووچش (،)2000
ماالهایی ام استعار خش در مبا نابینایا مطلق مادرماد در مقایسه با همتای بینایشما نشما
داده شده است بهمنظور خالصه کرد جدول و پرهیز ام تکرار ماالهایی کمه در گفتمار دو
گروه مشتر
ی

است ،برای هر نگاشتِ استعار خش یم

مامال ام گفتمار زمممو ور نابینما و

ماال ام گفتار زممو ور بینا زورده شده است عالمت خط تیره ( )-به این معناسمت کمه

در این نگاشت ،استعار خشمی یافت نشده است
جدول  :1ماالهایی ام نگاشتهای قلمروهای مبد ام گفتار زممو ورا نابینا و بینا
استعارههای خشم
نگاشتهای استعارۀ خشم
خشم رفتاری حیوانی است.
خشم موجودی ماوراءطبیعی
است.
خشم جانوری در بند است.
خشم مانع است.
خشم خرابی دستگاه است.
خشم ویرانی است.
خشم فشار است.
خشم آتش  /گرما است.
خشم مادۀ درون ظرف است.
خشم مادۀ خوراکی بدمزه است.
خشم بیماری است.
خشم مادۀ مخدر است.
خشم بار است.
خشم جنگ است.
خشم جنون  /دیوانگی است.
خشم تغییر رنگ چهره است.
خشم تغییر نوع نگاهکردن است.
خشم تغییر حالت چهره است.
خشم حرکت نیمۀ دیگر است.
خشم آلودگی  /نجاست است.

در گفتار آزمونوران نابینا
خو خونشو میخورد
چشماش به زد سیخون

میمنه

اعصابش منجیر پاره میکنه
انگار پردهای روی احساساتته
اعصاب خرابه
اعصاب ریخته به ه
ام مور عصبانیت داشت میترکید *
داشت زتیش میگرفت
مال دی زب جوش سرریز کرد
خیلی ترش کرده
قاتی کرده
تو سر سنگینی میکنه
با همه سر جن داره
مده به سرش
ام عصبانیت قرمز شده بود
چش غره میره همش
موهاش تو هوا سیخ شده

در گفتار آزمونوران بینا
س هار شده
شیطو عقلشو ورداشته برده
کنترل نداره رو خودش
خو جلوی چشاشو گرفته ،چیزی نمیدید
زبروغن قاطی کرده
اعصاب خورده
کفر زدمو در میاره
داشت گُر میگرفت
ح میکن مغز پر خو شده
-

حسابی قاتی کرده
رو مُخمه
با خودش دعوا داره
ی ز دیوونه شد
ام شدت خش کبود شده
چپ چپ نگاه میکنه
ابروهاش تیز میشه به سمت باک
او رو باک میاد

*به نظر میرسد ،عبارت « ام عصبانیت داشت میترکید /داشت میترکید » را بتوا ه میرمقولۀ نگاشت خشم فشار است و هم

خشم مادۀ درون ظرف است جای داد
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بویمایی ،چشمایی و جزئیمات

نکتۀ قابلتوجه در گفتار زممو ورا نابینا ،اشماره بمه حم

بیشتر در توصیف چهر فرد خشمگین است 1در واقع به نظر میرسمد فقمدا حم

بینمایی،

موجب حسامتر شد حوام دیگر در نابینایا ممیشمود بمرای مامال ،در گفتمار و نوشمتار
زممو ورا نابینا دو عبارت دربار نگاشمت «خشم بمدبو اسمت» دیمده شمد یکمی دیگمر ام
نابینایا نیز در انشایش ام استعار خش «ام عصبانیت بوی عر ترش میداد» استفاده کرد
 .2 .3مطابقت قلمروهای مبد استعارۀ خشم در فارسیزبانان نابینا و بینا بدا
قلمروهای معرفیشده از سوی کووچش

در جدول شمار  ،2حومههای مبد استعار خش دادههای گفتاری و نوشتاری زمممو ورا
نابینا و بینا طبقهبندی شدهاند و بما حمومههمای مبمد معرفمیشمده توسمط کمووچش () 2002
مقایسه گردیدهاند
جدول  :2مطابقت قلمروهای مبد در مبا فارسی
با قلمروهای مبد استعاره کووچش
قلمروهای مبد کووچش

قلمروهای مبد در زبان فارسی
تغییر حالت چهره

اعضای بد

تغییر نوع نگاه کرد
تغییر رن

چهره

بیماری
سالمتی و بیماری

جنو /دیوانگی
رفتار حیوانی

حیوانات

جانور در بند
موجود ماوراءطبیعی

ساختما و بناها
ابزار و ماشینزکت

خرابی دستگاه

 1دکتر ماندانا نوربخش در جلسۀ دفاع ام پایا نامه با هممین عنموا در تماریخ  1391/10/13عنموا کردنمد کمه یکمی ام
همکارا نابینای مطلق مادرماد ایشا عبارت «ام ب

است

عصبانیا کرد دهان تلخ شده» ،را هنگما عصمبانیت بیما کمرده
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قلمروهای مبد کووچش
ورمش و بامیها

قلمروهای مبد در زبان فارسی
جن

پول و معامالت اقتصادی
زشپزی و غرا
گرما و سرما

ماد خوراکی (بدمزه)
زتش /گرما
سردی در خش

تاریکی و روشنایی
ویرانی
ماد درو ظر
نیروها

مانع
بار
فشار

حرکت و جهت

حرکت نیمۀ دیگر

-

بو

در جدول ( ،)2خالی بود بعضی خانه ها بدا معنا نیست که ز قلمرو در مبما فارسمی
کمماربرد نممدارد بممرای ماممال ،پممول و معممامالت اقتصممادی در مبمما فارسممی کمماربرد نممدارد و
هیچکدا ام دادههای استعار خش را نمیتوا در این گروه جای داد نکتمۀ دیگمر ایمنکمه
قلمروی «بو» نیز در قلمروهای مایا برای استعارهسامی خش در مبا فارسی وجمود دارد کمه
به جدول اضافه شد
 .3 .3میددزان فراوانددی قلمروهددای مبددد بددرای اسددتعارۀ خشددم در زبددان
پ

آزمونوران نابینای مطلق مادرزاد و همتای بینایشان

ام طبقهبندی حومه های مبد اسمتعاره خشم  ،در ایمن بخمش فراوانمی قلممروهمای مبمد

استعاره خش در گفتار و نوشتار زممو ورا نابینا و بینا بررسی میشود
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جدول :3میزا فراوانی قلمرو مبد استعار خش
در مبا زممو ورا بینا (گروه گواه) و زممو ورا نابینا
فراوانی در زبان

فراوانی در زبان

6

شماره

قلمروهای مبد استعارۀ خشم

1

رفتار حیوانی

5

2

موجود ماوراءطبیعی

4

4

3

جانور در بند

2

1

4

مانع

2

1

5

خرابی دستگاه

2

2

6

ویرانی

3

2

7

فشار

1

2

8

زتش /گرما

4

4

9

حرکت نیمۀ دیگر

0

1

10

ماد درو ظر

4

7

11

بدمزگی

0

0

12

بیماری

1

0

13

ماد مخدر

1

1

14

بار

1

1

1

1

16

جنو  /دیوانگی

2

2

17

چهره

3

2

18

تغییر نوع نگاه کرد

2

2

19

تغییر حالت چهره

5

3

20

زلودگی  /نجاست

0

0

24

بدبو

2

0

45

42

15

جن
تغییر رن

تعداد کل

آزمونوران بینا

آزمونوران نابینا
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جدول شماره ( )3فراوانی استعار خشم در گفتمار و نوشمتار نابینایما مطلمق ممادرماد و

همتاهای بینایشا با توجه به قلمروهای مبد را نشا میدهمد تفماوت قابملمالحظمهای میما

تعداد و نوع استعاره ها در مبا این دو گروه دیده نممیشمود گفتمارگرایی در مشمابهکمرد

عبارتهای خش در مبا دو گروه زممو ورا نقش مهمی ایفا میکند

 .4یافتههای پژوهش
با توجه به جدول شمار ( ،)3مشاهده شد که تفاوت چش گیری میا استعارهسامی در مبا

زممو ورا نابینا و بینما نیسمت در واقمع افمراد ایمن اسمتعارههما را زموختمهانمد و بمهصمورت
نازگاهانه ام زنها استفاده میکنند البته این مسئله منحصر به افراد نابینا نیست ،بدین معنما کمه

افراد نه بهصورت زگاهانه ،بلکه بهصورت کامالً نازگاهانه و بمر اسمام زموختمههمای مبمانی

خود این استعارهها را مانند دیگر مؤلفههای مبانی در روند تکامل مبانی خود یاد گرفتهاند

کاتسفور ( )1932در بررسی خود در مورد کودکا نابینا مشاهدهکرد که بمیش ام 50

درصد واژههایی که این کودکا در مبا خود دارند ،واژههای دیداری هسمتند و اشماره بمه
اجسا و پدیدههایی دارند که چش ویژگیهای زنها را بررسی میکند در این میما  ،سمه

واژههایی مربوب به ح

بساوایی  30درصمد ،واژههمای توصمیفشمده بما حم

بویایی  7درصد و واژههای مربوب به ح

که واژههای مربوب به حم

چشمایی و

شنوایی تنها  3درصد است البتمه انتظمار ممیرود

شمنوایی بیشمتر باشمد ،امما چمو کودکما مبما را ام اطرافیما

فرامیگیرند ،زمومههای مبانی دیگرا تأریر مستقی روی واژهگزینی زنهما دارد ایمن مسمئله
تأریر مبا در شکلگیری مفاهی در نهن را نشا میدهد اما در این میا افرادی چو پیاژه
( )1962،1967و اسمملوبین )1973( 1بممر ایممن باورنممد کممه شممناخت مقممد بممر مبمما اسممت

مبا شناسا شناختی نیز در بررسی استعارههای مفهمومی ایمن جهمت نهمن بمه مبما را بماور
دارند ،اگرچه کووچش بهعنوا مبا شنام شناختی ،فرهن

را در شکلگیمری اسمتعارههما

مؤرر می داند به نظر نگارنده و با توجه به بررسی مبا نابینایما مطلمق ممادرماد شماید بتموا

گفت که در تراموی شکلگیری شناخت ،باید فرهن

تصور کرد

و مبا را نسبت بمه نهمن سمنگینتمر

Slobin

1
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یکی ام دستاوردهای قابلتوجه این پژوهش این است کمه نابینایما مطلمق ممادرماد گماه
برای بیا احسام خش خود ام عبارتها و جملههایی شامل توصیف خش با حم

بویمایی

و چشایی استفاده میکنند این چنین عبارتهایی در مبا بینایا مشاهده نشده اسمت بمرای
ماال ،فرد نابینا احسام شدید خش خود را تو بما تلخمی دهمانش بمهیماد ممیزورد« :انقمدر
عصبانی کرد که دهان تلخ شد» و یا «انقدر عصبانی بود که بوی بد عر میداد»
 .5نتیجهگیری

درپژوهش حاضر ،بمرای بررسمی اسمتعارههمای خشم در مبما نابینایما مطلمق ممادرماد در
مقایسه با همتای بینایشا  ،ابتدا به مطالعاتی در ممینۀ استعار شناختی ،استعارههای عواطف و
استعارههای خش در مبا ها و فرهن

های مختلف اشاره کردی و دریافتی کمه بسمیاری ام

استعارههای خش در مبا همای مختلمف مشمابه هسمتند امما در بعضمی مموارد ،اسمتعارههمای
مبا ویژه و فرهن

ویژه نیز وجود دارند در اداممه ،بمه رونمد رشمد مبما در نابینایما مطلمق

مادرماد و گفتارگرایی پرداختی با مقایسۀ استعارههای خش در مبا نابینایا مطلق مادرماد
و همتای بینایشا دریافتی که تفاوت میادی میما اسمتعارهسمامی در دو گمروه زمممو ورا
نیست و این مسئله تأریر گفتارگرایی یا بمه عبمارتی مبما را در شمکلگیمری مفماهی روشمن
میکند
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