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Abstract 

Mēnōg-ī-Xerad is a text, written in middle Persian, that contains a series of 

questions asked by Dana and answered by Mēnōg-ī-Xerad. Golestan-e-Sa’di is a 

prosed book that contains an introduction and eight chapters written by Sa’di. Using 

descriptive-analytical method, the preset study aimed at comparing the frequency of 

goodness metaphors in these two texts. Goodness was the most frequent virtue in 

these two texts, with 38 occurrences in Mēnōg-ī-Xerad and 17 occurrences in 

Golestan-e-Sa’di. Analysis revealed 19 names of mapping, such as “Things”, “Act” 

and so on. “Thing”, “Act”, “State”, and “Instrument” were the common names of 

mapping in the two texts but with different frequencies. [Goodness is a Thing] with 

44% occurrences in Mēnōg-ī-Xerad and [Goodness is an Act] with 47% in Golestan-

e-Sa’di were the most frequent names of mapping. [Goodness is a Thing] in most 

cases in Mēnōg-ī-Xerad refers to a constantly moving thing from a person to another 

or from a place to a person. Perhaps the existence of the name of mapping [goodness 

is a blessing] in Mēnōg-ī-Xerad is due to Zurvanite fatalistic beliefs that were 

 

*  PhD student in Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, 

Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran, anahitapartovi@yahoo.com 

** Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic 

Azad University, Qaemshahr, Iran (Corresponding author), hossein_gh53@yahoo.com 

*** Assistant Professor, Department of English Language, Faculty of Language and Literature, Chalus 

Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran, kasmankola@yahoo.com 

Date received: 29/01/2021, Date of acceptance: 25/04/2021 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   74

 

common in the late Sassanid era. Also, the frequent name of mapping [Goodness is 

an Act] in Golestan indicates the pragmatic views of its writer. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Golestan-e-Sa’di, Goodness, Mēnōg-ī-Xrad, 

Name of Mapping. 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  101 -  75، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ لميعنامة علمي (مقالة  دوفصل

  سعدي گلستان و خرد ينويم در نيكي استعارة تحليل
  با رويكرد شناختي

  *پرتوي آناهيتا
  ***كاسماني باقرزاده مراد ،**قاسمي حسين

  چكيده
 از نامي »اناد« كه است هايي پاسخ و ها پرسش شامل و ميانه فارسي زبان به متني خرد ينويم

 و ديباچـه  بر منثور مشتمل كتابي گلستان. دهد مي پاسخ ها آن به وي و پرسد مي خرد مينوي
  هدف و انجام شده تحليليــ  توصيفي روش به پژوهش اين. است سعدي قلم به باب هشت

 ينـو يم در رخـداد  پنجاه با نيكي. است متن دو اين در نيكي مفهومي استعارة مقايسة آن از
 اسـتخراج  از پس. است اخالقي فضايل پربسامدترين از گلستان در هجده رخداد با و خرد
 مفهـوم  بـراي  عمـل  شـيء و  مانند  نگاشت هجده نام متن، دو در نيكي هاي نگاشت نام همة
 دو هـر  در بسامد، تفاوت با ويژگي، و ،حالت عمل، شيء، هاي نگاشت نام. شد يافت نيكي
 خرد مينوي در درصد 44 با »است  شيء  نيكي«ها  نگاشت نام پربسامدترين. بود مشترك متن
 غالـب  در »اسـت  شـيء  نيكي«. شد  مشاهده گلستان در درصد 39 با »است عمل نيكي« و

نگاشت  نام وجود شايد. دارد حركت درحال دائماً شيء يك بر داللت خرد مينوي در موارد
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 دورة اواخر در رايج زرواني تقديرگراي تفكر از نشان خرد مينوي در »است موهبت نيكي«
 گلسـتان  در »است عمل نيكي« نگاشت نام باالي  بسامد شايد چنين، هم .باشد داشته ساساني
  .دارد  گلستان نگارندة گرايي عمل از نشان
  نگاشت، نيكي. ، ناممينوي خرد، گلستان سعدياستعارة مفهومي،  ها: دواژهيكل

  
  . مقدمه1

 پهلـوي  زبـان  بـه  است كتابي خرد مينوي يا) عقل ذات يآرا و احكام( خرد مينوي دادستان
 و شـود  مـي  آغاز »دانا« از سؤالي با هريك كه پرسش 62 و مقدمه يك (فارسي ميانه) شامل

 هـا  پرسـش  آن ) بـه 26: 1399(دالوند ») باطن«و » اصل«و » ذات«معني  (مينو به خرد مينوي
 گلسـتان منبع پنـد و انـدرز اسـت.    ، مثل ديگر كتب كهن ايراني، خرد مينوي. دهد مي پاسخ
 گلسـتان  بسـياري،  بـاور  بـه . اسـت  شـيرازي،  سعدي ايراني، پرآوازة نويسندة و شاعر نوشتة

 و با يك ديباچه) آهنگين( است كه به نثر مسجّع  فارسي ادبيات در نثر كتابِ تأثيرگذارترين
 پنـدهاي  و هـا  اسـتان د شـيوة  به و كوتاه آن هاي نوشته ترِ بيش. است  شده باب نوشته هشت
 ).1356ق نگاشته شده است (مصاحب  656و اندرزي است و در  اخالقي

هـاي   تحليلي به بررسـي اسـتعاره  ــ  با روش توصيفي شود مي سعي حاضر پژوهش در
روش  نخسـت بـه   پرداختـه شـود.   سعدي گلستانو  خرد مينويمفهومي نيكي در دو كتاب 

شـود.   حوزه پرداخته مي اين در مطرح مفاهيم و اصرمع استعارة نظرية اي به شرح خانه كتاب
 اخالقـي  فضـيلت  پربسامدترين عنوان به نيكي اخالقي هاي مفهومي مضمون استعاره سپس،
   .شود مي بررسي سازي، مفهوم چگونگي بر تمركز با اين دو متن، در شده يافت

  

  . طرح مسئله2
در دو اندرزنامـة  » نيكـي «هـاي مضـمون اخالقـي     هدف از اين پـژوهش بررسـي اسـتعاره   

(اندرزنامـة پـس از اسـالم) بـا      گلسـتان سـعدي  (اندرزنامة پـيش از اسـالم) و    خرد		مينوي
اي در علوم شناختي دارد، زيـرا در   شناسي شناختي جايگاه ويژه شناختي است. زبان  رويكرد

اين علم از طريق زبان به بررسي كاركردهاي شـناختي و فراينـدهاي پنهـان ذهـن پرداختـه      
اي از  گسـترده   ) بـا كشـف نظـام   Lakaff and Johnson 2003شـود. ليكـاف و جانسـون (    مي

هاي روزمره و متعارف امكان ايجاد نظرية معاصر استعاره را فراهم كردند كـه در آن   استعاره
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سازي يـك حـوزه از تجربـه     تفكر و ذهن داراي ماهيت استعاري است. در اين قالب مفهوم
شود؛ يعني ذهن انسان مفاهيم انتزاعي (حـوزة مقصـد) را بـا     ان مياي ديگر بي درقالب حوزه

  كند. گيري از مفاهيم عيني (حوزة مبدأ) درك مي بهره
تواند،  هاي اين پژوهش مي تحليلي است. يافته ــ توصيفي در اين پژوهش روش تحقيقْ
چنـين   هـاي اسـتعارة اخالقـي نيكـي و هـم      سـازي حـوزه   با درنظرگرفتن چگونگي مفهـوم 

نويس پيش و پـس از اسـالم را بـه ايـن      هاي آن، شيوة تفكر و نگرش دو اندرزنامه راوانيف
  مقوله مشخص كند.

  
 . پيشينة تحقيق3

 بسـيار  مطالعـات  فارسـي،  ادبيـات  در چـه  مـذهبي  متـون  در چه اخالقي، مفاهيم زمينة در
  .شود مي پرداخته ها آن از برخي بيان به است كه گرفته انجام اي گسترده
 اشـعار  در »غـم « سـازي  مفهـوم  چگونگي بررسي هدف با) 1393( ابراهيمي و يليفضا
  اند. داده انجام تحقيقي سلمان سعد مسعود

 نظـر  از كـه  فارسـي،  و انگليسـي  زبان دو را در »خشم« مفهوم) 2014( پيرزاد و مرادي
) 1980(جانسـون   و ليكـاف  مفهـومي  اسـتعارة  نظرية طبق اند، متفاوت زبان دو شناختي رده

  .اند داده قرار موردتوجه
سـازوكار   كمـك  بـه  فارسـي  زبان در را »خشم« سازي مفهوم) 1393( ساساني و ملكيان
  اند. كرده بررسي استعاره شناختي

 و شـناختي  شناسـي  زبـان  دربـارة  توضـيح  ضـمن  خـود،  نامـة  پايـان  در ،)1394( تباري
  .است پرداخته مفهومي هاي استعاره به اي، پيكره شناسي زبان

پنج  در »كينه و خشم« شناختي هاي استعاره بررسي به) 1394( شريفي و شيروان حامدي
   اند. پرداخته فردوسي شاهنامة از داستان

 در »غـم « واژة تصويري هاي واره طرح و مفهومي هاي استعاره بررسي به) 1396( قاسمي
  است. پرداخته مشيري فريدون اشعار

 فارسـي  زبـان  در »خشـم « اسـتعاري  سازي فهومم بررسي به) 1394(ديگران  و مولودي
  .اند پرداخته  مفهومي استعارة نظرية براساس
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 در مفهـومي  هـاي  اسـتعاره  مقصد و مبدأ هاي حوزه استخراج) 1395( سراج و بختياري
 ديـدگاه  براسـاس  رايـج  مقصـد  و مبـدأ  هـاي    حـوزه  با تطبيقي بررسي و فردوسي شاهنامة
  .ندا داده انجام را) 2010( كووچش

 و فارسـي  زبـان  در مفهـومي  هـاي  اسـتعاره  تاريخي تحول بررسي با ،)1395( ديلمقاني
 مطالعـات  دسـتاوردهاي  و) 1980( جانسـون  و ليكـاف  مفهـومي  اسـتعارة  نظريـة  به باتوجه
 هـاي  اسـتعاره  تاريخي تغييرات ،)2010( كووچش ويژه به قومي و فرهنگي درون و درزماني
 ششم به قرن (مربوط عيار سمك كتاب متن از را ها نگاشت و مقصد، مبدأ، حوزة در مفهومي
 عشق، ترس، شرم، غم، خشم، شادي، چون عواطفي تحليل اين در. است كرده بيان هجري)
   اند. شده نگاشت مبدأ هاي حوزه با درد و نگراني، حيرت،

 شناختي  رويكردي با »ترس« مفهومي هاي استعاره بررسي به) 1395( ديگران و قوچاني
 ،»مـاده « مبـدأ   هـاي  حـوزه  كه شده است مشخص ها داده تحليل از و اند پرداخته اي پيكره و
 اسـت،  لرزيـدن  حركتـي   فعـلِ  به مربوط آن نگاشت نام پربسامدترين كه ،»حركت« و ،»نيرو«

   دارد.  زبانان فارسي نزد »ترس« حوزة سازي مفهوم در را فراواني ترين بيش
جانسـون   و ليكـاف  مفهـومي  اسـتعارة  نظريـة  چوبچهـار  در) 1395( ديگـران  و همتي

)Lakoff and Johnson 1980( بررسي فارسي زبان از مشخص اي پيكره در را استعاري حركت 
 عواطـف  و زمـان،  افكار، انتزاعي مفاهيم ترتيب به داد نشان پژوهش اين هاي يافته كه اند كرده

  .شوند مي  بيان حركت  مبدأ حوزة طريق از فارسي زبان در هستند كه مفاهيمي پربسامدترين
  .اند كرده تحليل زمان درطي فارسي زبان را در شجاعت مفهوم )1396(ثقفي و ديگران 

 در غم و شادي مفهومي هاي استعاره مقايسة و بررسي به) 1396( ديگران و مقدم شريفي
  اند. پرداخته ،)1320 - 1285( اعتصامي پروين معاصر، شاعر هاي سروده

بـه   »فاخر مالعلي اشعار در ‟غم” مفهومي استعارة«در مقالة  )1396( گرانقاسمي و دي
  اند. بررسي استعارة مفهومي غم در اشعار مالعلي فاخر پرداخته

 در اخـالق  مفهومي هاي استعاره بررسي به شناختي رويكرد با) 1397(بختياري  سراج و
  اند. پرداخته فردوسي شاهنامة

 دو برمبنـاي  »نفـرت  و عشـق « سازي مفهوم روند رسيبر به) 1398(كوشكي و ديگران 
  .اند پرداخته فارسي زبان هاي داده معاصر و تاريخي پيكرة

 و مرثيـه  شـعر  نـوع  دو در غم مفهومي  هاي استعاره« مقالة ) در1398پرتوي و ديگران (
  .اند پرداخته سلمان سعد مسعود و فاخر مالعلي اشعار در غم استعارة بررسي به »حبسيه
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 مقايسة و اندرزي متون روي بر نيكي مفهومي استعارة پژوهش دادن انجام رسد مي نظر به
 مـتن  يـك  بـا ) خرد مينوي(ميانه  فارسي زبان به اسالم از پيش اندرزي منثور كهن متن يك
 چنين دادن انجام رسد مي نظر به .باشد نو كاري) سعدي گلستان( اسالم از پس اندرزي منثور

 پژوهشـي  شـناختي  روش بـه  ميانـه  فارسي زبان به اندرزي كهن تنم يك روي بر پژوهشي
  . باشد  نو

  
  . روش پژوهش4

 گـردآوري  اي خانـه  كتـاب  شـيوة  به ها داده. است تحليليــ  توصيفي نوع از حاضر پژوهش
 از گلستان در رخداد هجده مورد با و خرد مينوي در رخداد پنجاه مورد با نيكي. است  شده

ــراي. اســت مــتن دو ايــن در اخالقــي فضــايل پربســامدترين  همــة تحليــل، و مقايســه ب
 خـرد  مينـوي  در نگاشت نام چهارده. شدند استخراج متن دو در نيكي مفهوم هاي نگاشت نام

 عقيـده، علـم،   شـيء،  سـهم،  وضعيت، و حالت موقعيت، و جايگاه تقدير،: از بودند عبارت
 در نگاشـت  نـام  نُـه  و يژگـي و و وسـيله،  موهبت، مظروف، محصول، انديشه، و فكر عمل،

 شـهرت،  اندوختـه،  و سـرمايه  سخن، زيورآالت، خصلت،: از بودند عبارت سعدي گلستان
   .وضعيت و وسيله، عمل، شيء،

 است شده مشاهده دليل اين به خرد مينوي در نيكي باالي شايد بسامد است ذكر شايان
 تـوان  مـي  را )frarōnīh( فرارونـي  و )،wehīhبهـي (  )،nīkīhنيكـي (  واژة سـه  پهلـوي  در كه
 بـرده  كـار  بـه  نيكـي  معنـاي  در كه واژه، سه اين از مورد هر و گرفت نظر در نيكي معناي به

 اسـت.  رسـيده  مـورد  پنجـاه  تكـرار  بـه  نيكي واژة درنتيجه و شد افزوده نيكي به بود،  شده
استفاده  ذكر اين نكته الزم است كه در بعضي موارد در يك بند چند حوزة مبدأ با چنين، هم

اند و در اين موارد براي يك بند بيش  كار رفته از حروف ربط براي توصيف حوزة مقصد به
 و قدرت و ثروت و آراستگي و نيكي چه«نگاشت ارائه شده است. مثالً، در جملة  از يك نام

، »باشـد  ايـزدان  كـار  و سـپهر  تقدير به بلكه نيست، مردمان كردار و كام به شايستگي و هنر
 به شدني تقسيم باال جملة يعني است؛ مستتر سراسر جمله در قرينه به حذف صورت به نيكي
  است: زير جملة چهار
 تقـدير  بـه  . نيكـي 3 نيسـت؛  مردمـان  كـردار  به . نيكي2 نيست؛ مردمان كام به . نيكي1
  .است ايزدان كار به . نيكي4 است؛  سپهر
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 از اسـتفاده  بـا  مبـدأ  حوزة ندچ بند يك در موارد بعضي كه در است ذكر اين نكته الزم
 از بيش بند يك براي موارد اين در و اند رفته كار به مقصد حوزة توصيف براي ربط حروف

 و قـدرت  و ثـروت  و آراستگي و نيكي چه«جملة  در مثالً، .است شده ارائه نگاشت نام يك
 براي» باشد انايزد كار و سپهر تقدير به بلكه نيست، مردمان كردار و كام به شايستگي و هنر

  :كرد تبديل زير جملة چند به را جمله اين توان مي تحليل
  محصول ← نيست مردمان )خواست اراده، (=كام  به نيكي چه
  محصول ← نيست مردمان كردار به نيكي چه
  تقدير ← باشد سپهر تقدير به نيكي چه
  محصول ← باشد ايزدان كار به نيكي چه

 هنر و قدرت و ثروت و آراستگي و نيكي چه«ملة ج در نيكي براي محصول مبدأ حوزة
 بـار  سـه  »باشد ايزدان كار و سپهر تقدير به بلكه نيست، مردمان كردار و كام به شايستگي و

 نيكـي  »نيسـت  مردمـان  خواست و اراده يعني كام به نيكي« جملة در كه شده گرفته درنظر
 تقدير و ايزدان خواست و دهارا به بلكه نيست، مردم خواست و اراده به كه است محصولي

 گرفتـه  درنظـر  محصـولي  نيكي ،»نيست مردمان كردار به نيكي چه« جملة در و است سپهر
 جملـة  در و مردمـان،  كردار به نه است يابي دست قابل ايزدان كار و سپهر تقدير به كه   شده

 تقـدير  بـه  بلكه مردمان كردار به نه كه است محصولي نيكي ،»باشد ايزدان كار به نيكي چه«
  .شود مي حاصل ايزدان كار و سپهر

 مينـوي  شده، از آن استفاده اين پژوهش در ، كهخرد مينوي پهلوي متن فارسي برگردان
  .است )1354تفضلي ( ترجمة خرد

  

  . مباني نظري5
 مفهـوميِ  هـايِ  حـوزه  شـناختLakoff and Johnson 1980: 8(،  ( جانسون و ليكاف اعتقاد به

. اسـت  اسـتعاري  سازي مفهوم عملكرد محصول مفهومي نظام و دارد  ارياستع مبنايي ذهني
 اين جاكه ازآن و است زندگي روزمرة واقعيات تبيين در اصلي نقش داراي مفهومي  نظام اين
 زيربنـاي  نيز ما كردن عمل و اندوختن، تجربه انديشيدن، شيوة دارد، استعاري ساختاري نظام

ــتعاري ــي( دارد اس ــتعاره،). 66: 1395 افراش ــد از اس ــان، دي ــرفاً ايش ــزاري ص ــراي اب  ب
 ، بلكـه )Lakoff and Johnson 1980: 3(نيسـت   ادبي آراية نوعي و شاعرانه هاي تصويرسازي
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 و  ليكاف ).ibid.: 5است ( ديگر چيزي وسيلة به چيز يك فهم و تجربه استعاره اصلي جوهرة
 اسـتعاري  صـورتي  بـه  مـا ) هاي كنش(هاي  فعاليت و مفاهيم جاكه ازآن اند كه بر آن جانسون
 از نـدرت  به  ما. است  ساختار يافته استعاري هاي شيوه به نيز ما زبان درنتيجه اند، يافته ساختار
 صرفاً ها استعاره اين داريم؛ آگاهي زبانمان روزمرة كاربرد در شده انگاشته ازپيش هاي استعاره
 از روزمـره  صـورت  به كه مفاهيمي در هبلك ندارند، وجود بريم مي كار به كه هايي واژه درونِ
 كنيم، مي صحبت خاص اي شيوه به چيز يك دربارة ما. دارند حضور نيز كنيم مي استفاده ها آن
 صـورت  همـين   بـه  فراينـد  ايـن  و كنـيم  مـي  تصـور  صـورت  همـان  به را آن درواقع زيرا

  .)ibid.: 5-7( رسد مي ما عملكرد شيوة به تا شود مي دست به دست
 بلكه يابند، نمي زباني بازنمود ها آن همگي و اند ذهني سازوكارهاي مفهومي هاي استعاره

  ).Kovecses 2010: 63شوند ( مي ظاهر نيز نمادها و رسوم،  و آداب هنر، فرهنگ، در
 خالصــه صــورت ايــن بــه را جانسـون  و ليكــاف مفهــومي اســتعارة نظريــة كـووچش 

  :است  كرده
  ها؛ واژه نه و است مفاهيم به مربوط خاصيتي استعاره .1
 ادبـي  هـاي  آفـرينش  صـرفاً  نـه  و اسـت  خـاص  مفـاهيمي  بهتـر  فهـم  استعاره نقش .2

  شناختي؛ زيبايي  و
  اند؛ نيامده وجود به شباهت برمبناي اغلب ها استعاره .3
 و شـود  مـي  گرفتـه  كـار  بـه  عادي افراد توسط زحمت صرف بدون و روزانه استعاره .4

  ويژه؛ ادهاياستعد با افرادي توسط فقط  نه
 تفكـر  گريزناپـذير  فراينـد  نوعي باشد، زائد زباني زينت نوعي كه آن جاي به استعاره، .5

  .).ibidاست ( انسان استدالل  و
. گـردد  بـازمي  اسـتعاره  دربـارة  تحقيـق  بـه  شـناختي  معناشناسـان  پـژوهش  ترين جالب

 عنصـري  تعارهاسـ  كه است شده تأكيد نكته اين بر جانسون و ليكاف نظير هايي پژوهش  در
 هـاي  سـاخت  بـه  و ماسـت  انديشيدن فرايندهاي و خارج جهان از ما بندي مقوله در بنيادين
ــادين ــل از ديگــري بني ــاي واره طــرح« قبي ــا» تصــويري ه ــي فضــاهاي« ي  آن و جــز »ذهن
  ).1383 صفوي( شود مي  مربوط

 بـرخالف  اين و كنند مي ايجاد شباهت ها استعاره كه است معتقد استعاره امروزي نظرية
 كـه  اسـت  مـدعي  مقايسـه  نظريـة . اسـت  مقايسـه  نظريـة  همـان  يـا  اسـتعاره  سنتي نظرية



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   82

 

 »اسـت  ب الـف « اسـتعارة  .ب عمل؛ يا تفكر با مرتبط نه و اند زباني مسائلي ها استعاره  .الف
 فقط استعاره .ج است؛ ب شبيه الف بگوييم كه است اين مثل درواقع و است زباني عبارتي

 نظريـة  امـا  ،نيسـت  شباهت سازندة خود و پردازد مي موجود ازپيش يها شباهت توصيف به
 نظـر   از فقـط  و عمـل  و تفكر به است مربوط عمدتاً استعاره كه است معتقد استعاره معاصر
 در هرچنـد  باشـند؛  هـا  شـباهت  برپايـة  توانند مي ها استعاره د. است؛ زباني اي مسئله اشتقاق
 شـباهت  برمبناي كه اند قراردادي هاي استعاره نوع نآ برمبناي خود ها شباهت موارد بسياري
 براسـاس  تجربـه  نـوع  يك از نسبي درك كردن فراهم استعاره اصلي وظيفة اند؛ نگرفته شكل
 يـا  باشـد  قبلـي  مجـزاي  هـاي  شـباهت  مستلزم است ممكن امر اين. است تجربه ديگر نوع

  .)Lakoff and Johnson 1980(جديد  هاي شباهت براساس
 بـه  رياضـيات  از اصطالح اين. است مفهومي هاي استعاره نظرية در اصلي هوممف نگاشت

 برخـي  ميـان  كـه  كنـد  مـي  داللـت  منـدي  نظام تناظرهايبر  و است شده وارد شناسي زبان
 را »اسـت  سـفر  عشـق « نظيـر  ثـابتي  الگوهـاي  ليكـاف . دارد وجـود  مفهـومي  هـاي  حوزه
 را نگاشـت  و اسـت  اسـتعاره  ذهنـي  نـد فراي زبـاني  بازنمود درواقع كه نامد مي نگاشت نام

). 68 ،67: 1395 افراشـي (دانـد   مي استعاره طرف دو بين موجود تناظرهاي از اي مجموعه
 مفـاهيم  نگاشـت  و سـفر،  مبدأ حوزة عشق، مقصد حوزة از »است  سفر  عشق«نگاشت  نام

 كـاف لي گفتـة  به باتوجه ترتيب، اين به. است شده تشكيل عشق حوزة مفاهيم بر سفر حوزة
)Lakoff 1993: 212 (دو  بـين  مفهـومي  تناظرهـاي  از ثابت الگويي نگاشت هر« كه اين بر مبني

 در چه آن بين شناختي هستي و مند نظام تناظر يك استعاره اين در ،»است  مقصد و مبدأ حوزة
  .دارد وجود است مبدأ حوزة در چه آن با است  مقصد حوزة

  

  شناختي شناسي معني 1.5
 نگـرش،  ايـن  براسـاس . كـرد  مطـرح  ليكاف بار را نخستين »شناختي شناسي معني« اصطالح
 و فـودور  چون افرادي برخالف ليكاف،. نيست شناخت و انديشيدن از مستقل زباني دانش

 كـه  اسـتعدادهايي  دانـد؛  مـي  انسان شناختي استعدادهاي از بخشي را زباني رفتار چامسكي،
 دانـش « ديـدگاه،   ايـن  در. آورند مي فراهم را لتحلي و استدالل، يادگيري، امكان آدمي براي
  ).1383 صفوي( »است آدمي عام شناخت از بخشي زباني
 قــراردادي مفهــوميِ و تصــوري هــاي ســاخت بــر معنــي شــناختي، شناســي معنــي در
ــن اســت؛  اســتوار ــي، ســاخت رو، ازاي ــد معن ــاير مانن ــاي حــوزه س ــناختي، ه ــاب ش  بازت
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 در. دهند مي شكل آن به خود اعمال و تجارب از درش درحين افراد كه است  »ذهني   مقولة«
 به اما اند، شده شناسايي زيادي تصوري فرايندهاي و ها ساخت شناختي، شناسي معني ادبيات
  .)Saeed 1997( است شده اي ويژه توجه استعاره

  

  . بحث و بررسي6
  به سطر و صفحه باتوجه مينوي خردترجمه و تحليل نيكي (فضيلت) در  1.6
دار  چه نيكـي و آراسـتگي و ثـروت و قـدرت و هنـر و شايسـتگي بـه كـام و كـر         « :28/1

  ».نيست، بلكه به تقدير سپهر و كار ايزدان باشد  مردمان
 توان اين جمله را به چند جملة زير تبديل كرد: براي تحليل مي

  محصول ←چه نيكي به كام (= اراده، خواست) مردمان نيست 
  محصول ← چه نيكي به كردار مردمان نيست

  تقدير ←چه نيكي به تقدير سپهر باشد 
  محصول ←چه نيكي به كار ايزدان باشد 

چه نيكي و آراستگي و ثروت و قدرت و هنر «حوزة مبدأ محصول براي نيكي در جملة 
سـه بـار   » و شايستگي به كام و كردار مردمان نيست، بلكه به تقدير سپهر و كار ايزدان باشد

، »نيكي به كام يعني اراده و خواسـت مردمـان نيسـت   «ه در جملة درنظر گرفته شده است ك
نيكي محصولي است كه به اراده و خواست مردم نيست، بلكه به اراده و خواست ايـزدان و  

، نيكـي محصـولي درنظـر    »چه نيكي به كردار مردمان نيست«تقدير سپهر است و در جملة 
يابي است نه به كردار مردمان، و  دست لاست كه به تقدير سپهر و كار ايزدان قاب  گرفته شده
، نيكي محصولي است كه نه به كردار مردمان، بلكـه  »چه نيكي به كار ايزدان باشد«در جملة 

  شود. به تقدير سپهر و كار ايزدان حاصل مي
تـوان بـراي نيكـي     ، حوزة مبـدأ تقـدير را مـي   »چه نيكي به تقدير سپهر باشد«در جملة 

  سپهر و كار ايزدان به مردمان عطا خواهد شد. گرفت كه به تقدير  درنظر
آمده از اين جمله، شايد بتوان گفت نوعي اعتقاد به تقـدير   دست هاي به با بررسي تحليل

  در اين جمله وجود دارد. 
  ».گزاري بهتر است كه نيكي به آدمي برسد، سپاس و براي اين: «72/1

  تقسيم بين افراد است.  در جملة باال نيكي شيئي درنظر گرفته شده كه قابل
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دادن  و در ساالري، نيكان را به نيكي و بدان را به بدي شناختن و نيكان را پاداش: «87/1
  ».كردن بهتر است و بدان را سرزنش

 در جملة باال، نيكان را به نيكي شناختن مانند وسيله درنظر گرفته شده است.

  ».به هيچ نيكيِ گيتي تكيه مكن: «98/1
  گاه). توان به آن تكيه داد (تكيه ت كه مينيكي شيئي اس

  ».و ششم براي هركسي نيكي آرزوكردن: «7/3
  توان آن را براي ديگري آرزو كرد.  جا مانند موهبتي است كه مي نيكي در اين

  ».و پارسايان را در بهشت وضع چه و نيكي از چيست: «5/6
  جا محصول است. نيكي در اين

  ».مان و آفريدگان ديگر چگونه رسدو هر نيكي و بدي به مرد: «5/7
سـمت   ء درحال حركت درنظر گرفت كه از منشأ خير به صورت شي توان به نيكي را مي

 رسد. مردمان مي

رسـد از هفتـان    هر نيكي و بدي كه به مردمـان و نيـز بـه آفريـدگان ديگـر مـي      : «17/7
  ».رسد سياره) و دوازدهان (= دوازده برج) مي  هفت  (=

رسد و نيكي مانند شيء درحـال حركـت    ء درحال حركت به مردمان مي نيكي مانند شي
  رسد. به آفريدگان مي

  ».گونه نيكي نينديشد و نپذيرد و اهريمن را آزار و بدي آرزوست و هيچ: «23/7
در جملة باال، درحقيقت، دو جملة اهـريمن نيكـي نينديشـد و اهـريمن نيكـي نپـذيرد       

  اي در ذهن است. درحقيقت نيكي فكر يا انديشه» دنيكي نينديش«دارد، كه در جملة   وجود
  مند است. ، نيكي مانند شيء ارزش»نيكي نپذيرد«و 
  ».و اورمزد درستي انديشد و كارش كار نيك و نيكي و راستي است: «6/9

دادن اسـت، پـس نيكـي در ايـن جملـه       جا عمل نيك يا كـار نيـك انجـام    نيكي در اين
  است.  عمل
طريقـه بـه نيكـي     وسيله به بدي و گـوهر بـدي را بـه هـيچ     يچگوهر نيك را به ه: «8/9
  ».توان برگردانيد نمي

توانـد از   ، نيكي شيء است كه مـي »توان برگردانيد گوهر بدي را به نيكي نمي«در جملة 
  شكلي به شكل ديگر تبديل شود.
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  ».سبب بدگوهري هيچ نيكي و راستي را نپذيرد و اهرمن به: «10/9
  .مندي است نيكي شيء ارزش» چ نيكي را نپذيرداهريمن هي«در عبارت 

  ».كه خرد بهتر است يا هنر يا نيكي؟: «2/10
  نيكي ويژگي است.

  ».كه خردي كه با آن نيكي نيست آن را خرد نبايد شمرد: «4/10
  نيكي جزئي از خرد است، پس نيكي شيء است.

و مــاه و آن  عهــدة مهــر و آفريــدگار اورمــزد همــة نيكــي ايــن آفريــدگان را بــه: «5/11
  ».اند سپرد برج كه در دين دوازده سپاهبد ناميده شده  دوازده

عهـدة مهـر و مـاه و آن     آفريدگار اورمـزد همـة نيكـي ايـن آفريـدگان را بـه      «در جملة 
  عهدة مهر و ماه و ... سپرده شده است. نيكي شيء است كه به »برج ... سپرد  دوازده
زدن  اند، براي بـرهم  ت سپاهبد اهرمن ناميدهپس اهرمن آن هفت سياره را، كه هف: «7/11

  ».ربودن آن نيكي از مخلوقات اورمزد و براي مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده برج آفريد  و
، نيكي در اين عبـارت شـيء   »زدن آن نيكي آفريد اهريمن آن هفت سياره را براي برهم«
، »براي ربودن آن نيكي آفريـد اهريمن آن هفت سياره را «شود و در جملة  نظر گرفته مي در

 شدن دارد. نيكي به شيئي مانند شده كه ارزش ربوده

  ».>شود آشكار مي<و نيكي مرد در خشم و خرد مرد در شهوت بدي انگيز : «21/15
معنـاي   شـود (در بـه   پس نيكي مرد يك شيء پنهان است كه در هنگام خشم آشكار مي

  است).» هنگام«
  ».ردن مي اين چند نيكي بدو رسدچه از به اندازه خو: «37/15

نيكـي شـيء درحـال حركـت اسـت كـه بـه        » اين چنـد نيكـي بـدو رسـد    «در عبارت 
  رسد. مي  شخص
  ».و نيكي در انديشه جاي گيرد: «44/15

  گيرد. نيكي مظروفي است كه در ظرف انديشه جاي مي
گـزين شـود كـه در تـن او هـيچ نيكـي را        و هر دروجي به تن او چنان جـاي : «13/20

  ».ندهد  راه
  در عبارت باال نيكي شيء درحال حركت است.

  ».دست آورد توان به اي را كه مقدر نشده است نمي كه با كوشش آن نيكي: «4/21
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  در جملة باال نيكي شيء است.
راه و نـادان   كه تقدير براي نيكي يـا بـدي فرارسـد دانـا در كـار گـم       : چه هنگامي5/22
  ».>شود<كاردان

  نيكي تقدير است.
كنند  كنند و به مينو آن را آشكار مي تر مي اما ايزدان آن بخشش را بدين سبب كم: «8/23

كه اهرمن بدكار به آن بهانه به نيروي هفت سياره خواسته و نيز هر نيكي ديگر را از نيكان و 
  ».بخشد تر مي دزدد و به بدان و ناشايستگان بيش شايستگان مي

  ، نيكي شيء است.»دزدد تگان ميهر نيكي ديگر را از نيكان و شايس«
  ، نيكي شيء است.»بخشد تر مي به بدان و ناشايستگان بيش >هر نيكي<«
  ».تر بهره يافتند؟ و از نيكي بيش: «3/26

  يافتن، نيكي سهم است. از نيكي بهره
  ...»پرسي آگاه باش و بدان  چه درمورد ايشان ازجهت نيكي يا بدي مي كه آن: «9/26
  ، نيكي يك ويژگي است.»پرسي مي ازجهت نيكي ...«

رسـيد   اي كه از ايشان بايست بـه آفريـدگان اورمـزد مـي     كه سرانجام آن نيكي: «13/26
  ».است  رسيده

 نيكي موهبت است.

  ».و آن سرزميني بدتر است كه به نيكي و ايمني و آسايش در آن نتوان زيست: «16/32
  توان حالت و وضعيت درنظر گرفت. نيكي را مي

  ».به هركس بودن نسبت كردن به نيكان و درست و پنجم آرزوي نيكي«: 8/36
عمل است. نيكي  

بـه   چشمي نيكـان را خواهـد و [خـود] نيـز نسـبت      و چهاردهم كسي كه نيك: «17/36
  ».چشم باشد بيند نيك اي كه در نيكان مي نيكي

  رؤيت است. بيند نيكيِ شيء قابل اي كه در نيكان مي نيكي
  مظروف است. نيكان ظرف و نيكي

  ».وهفتم كسي كه خود نيكي كند و به ديگران نيز تعليم نيك دهد و بيست: «30/36
به ديگران نيز تعليم نيك دهد نيكي علم است. >نيكي را <عمل است و در  نيكي  
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كنند، ولـي روان را   كه چرا نيكي گيتي را بنابر شايستگي به هركسي قسمت نمي: «2/37
  ».كنند ستگي كردارش مؤاخذه ميدر جهان ديگر بنابر شاي
  سهم است. كنند، نيكي نيكي قسمت نمي

مردم آن باشد كه به آفريدگاري اورمزد و نابودكنندگي اهرمن و بودن رستاخيز و : «6/41
  ».گمان باشد تن پسين و نيز به هر نيكي و بدي ديگري كه در گيتي و مينو است بي

  ان باشد؛ نيكي عقيده است.گم به هر نيكي كه در گيتي و مينو است بي
  ».جا سيصد سال است اش اين است كه زندگي مردم در آن و نيكي: «25/43

  جا ويژگي است. نيكي در اين
اش به كوشـش   كه بخت با او يار شود كاهلي كه مرد كاهل و نادان و بد هنگامي: «5/50

  ».اش به نيكي اش به دانايي و بدي همانند شود و ناداني
  ، نيكي شيء شبيه شيء ديگر است.»كي همانند شودش به ني بدي«
  ».گزاري از نيكي ايزدان را چگونه بايد كرد كه پرستش ايزدان و سپاس: «2/51

  نيكي موهبت است.
گونـه   بودن كـه ايـزدان بـه مردمـان، گذشـته از نيكـي، هـيچ        گمان و به اين بي: «15/51
  ».نيكي ندهندگونه  ندهند و اهرمن و ديوان، گذشته از بدي، هيچ  بدي

  دهند. جا شيء است كه ايزدان به مردمان مي نيكي در اين
گـري و   اين نيز پيداست كه مرد نادان بدخيم اگر هم بسيار بـه احتـرام و تـوان   : «32/56

  ».همه، نبايد براي آن نيكي و قدرت بدو احترام گزارد قدرت برسد، بااين
جايگاه و موقعيت است. نيكي  

  ».تر است يك شناخته نيكي و بدي كدامكه انسان به : «2/59
 ويژگي است. شناختن، نيكي به نيكي

 كـه كـارش بـا بـدان     كه آن كسي كه كارش با نيكان است نيكـي پـذيرد. و آن  : «13/59
  ».بدي  است

  نيكي ويژگي است.
  ».گزاربودن و براي همه نيكي آرزوكردن به ايزدان سپاس كه نسبت: «4/62- 5
  موهبت است. ، نيكي»نيكي آرزوكردن«
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به چهارده صـورت مشـاهده شـد: شـيء، ويژگـي،       مينوي خرددر » نيكي«سازي  مفهوم
عمل، موهبت، محصول، سهم، مظروف، تقدير، وسيله، فكر و انديشه، جايگـاه و موقعيـت،   

  وضعيت، علم، و عقيده.  حالت و
ر تـرين رخـداد را د   بيش درصد 44با » نيكي شيء است«صورت  به» نيكي«سازي  مفهوم

تنهايي بوده و در مواردي ديگر ايـن   ها شيء به مواردي از آندر داشته است كه  خرد  مينوي
گـاه اسـت؛    . شـيئي كـه تكيـه   2. شيئي كه پاداش است؛ 1شيء موارد كاربردي داشته، مانند 

. شـيئي  5شـود؛   . شيئي كه از شكلي به شكل ديگـر تبـديل مـي   4شيئي درحال حركت؛   .3
ء  . شي8دهند؛  . شيئي كه ايزدان به مردمان مي7شدن دارد؛  زش ربوده. شيئي كه ار6باارزش؛ 

  . شيء پنهان. 9رسد؛  درحال حركت كه به شخص مي
نيكـي محصـول   «كاربرد در جايگـاه دوم قـرار دارد و    درصد 11با » نيكي ويژگي است«
دارد. كاربرد در رتبة سوم قرار  درصد 8با » نيكي عمل است«، و »نيكي موهبت است«، »است

 4هركدام بـا  » نيكي سهم است«، و »نيكي مظروف است«، »نيكي تقدير است«چهارم   در رتبة
استفاده، به موارد زيـر اختصـاص    درصد 2ترين كاربرد، يعني  كاربرد قرار دارند و كم درصد

نيكي حالت «، »نيكي علم است«، »نيكي عقيده است«، »نيكي جايگاه و موقعيت است«داشت: 
  ).1، نمودار 1  (جدول» نيكي وسيله است«، و »نيكي فكر يا انديشه است«، »تو وضعيت اس

  

 به حكايت، باب، و صفحه باتوجه گلستان سعديتحليل نيكي (فضيلت) در  2.6

  نيكي
  :51 ص اول، باب ،)2(حكايت 

 نمانـد  فـالن  برآيـد  بانگ كه تر پيش زان    عمر شمار غنيمت و فالن اي كن خيري
  .است عمل رخي باال جملة در

 داشت/ دماغ نيكي چشم و كشت بدي تخم كه هرآن: «79)، باب اول، ص 10حكايت (
  ».بست باطل خيال و پخت بيهده

  نيكي ويژگي است.
 ظـاهر  بودنـد  من صحبت در روندگان از چند تني«: 100 ص اول، باب ،)17(حكايت 

 و بليـغ  ظنـي  حسـن  طايفـه  ايـن  درحق بزرگان از را يكي و آراسته) نيكي(صالح  به ايشان
  ».درويشان حال مناسب نه كرد حركتي اينان از يكي تا كرده معين ادراري

  .است زيورآالت نيكي ،»بود آراسته نيكي به ظاهرش«
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  :107 ص اول، باب ،)20( حكايت

 نكـويي  كـن  خـداي  خلـق  با   بخشد تو بر خداي كه خواهي

  .است عمل نكويي
 محضر نيك النفس كريم بود اي خواجه را وزنز ملك«: 113 ص اول، باب ،)24( حكايت

  ».گفتي نكويي غيبت در و كردي خدمت مواجهه در را همگنان كه
  .است گفتار و سخن نكويي

  :130 ص اول، باب ،)33(حكايت 

 بـه  دوخته به لقمه سگ دهن    كـن  نكـويي  هم بدانديش با
  .است عمل نكويي
 كـه  را مملكتـي  هـر  عزوجـل،  اي،خد عون به گفتا«: 140 ص اول، باب ،)41( حكايت

  ».نبردم به نكويي جز پادشاهان نام و نيازردم رعيتش گرفتم
  است. ويژگي نكويي ،»بردن نيكويي به پادشاهان نام«

: گفت بود او با كه حاذق ديدة جهان فيلسوف وزير«: 211 ص دوم، باب ،)33(حكايت 
ديگر  تا بده زر را عالمان ني،ك نكويي طايفه هردو با كه آن است دوستي شرط اي خداوند،

  .»بمانند زاهد تا مده چيزي را زاهدان و بخوانند
  .است عمل نكويي

  :236 ص دوم، باب ،)48(حكايت 

 مشهور ييبه نيكو بلندش نام بماند   بـه ابـد   تا ليك و طايي حاتم نماند
  ويژگي است. نيكويي بماند، مشهور نيكويي به بلندش نام

 گفتـنم  سـخن  امتنـاع : گفـتم  دوسـتان  از را يكـي «: 315ص  م،چهار باب ،)1(حكايت 
 ديـدة  و افتـد  اتفـاق  بـد  و نيـك  سـخن  در كه اوقات درغالب است آمده اختيار آن علت به

  ».نبيند نيكي كه به آن دشمن: گفت. آيد نمي بدي بر جز دشمنان
  .است شيء نيكي ،»نبيند نيكي«

  :324ص چهارم، باب ،)10(حكايت 

 مرسان شر نيست، اميد تو به خير مرا   كسـان  بـه خيـر   مـي آد بـود  اميدوار
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  بود. اميدوار كسان خير به آدمي
  است. خصلت نيكي
  مرسان. شر نيست، اميد تو به خير مرا
  است. خصلت خير

ــاب ،)12(حكايــت  ــه مــردم«: 326 ص چهــارم، ب ــه قري  داشــت كــه جــاهي علــت ب
 او بـا  كـه  اقلـيم،  آن خطبـاي  از ييكـ  تا ديدند نمي مصلحت را اذيتش و كشيدند مي  بليتش
  ».باد! خير ام، ديده خوابي تو را: گفت بودش؛ آمده پرسش به باري داشت، نهاني عداوتي
  .است وضعيت خير

  :446ص  هفتم، باب ،)5(حكايت 

 بــه روي ببنــدي كــه درنتــواني   بـه كـوي   شد برون چو نكويي نام

  .است ويژگي نكويي
  :516ص  هشتم، باب ،)2(حكايت 

 كــرد درم و دينـار  ســر انـدر  عاقبــت سـر      نينـدوخت  خيـر  درم و به دينار كه كس نآ
  .است اندوخته و سرمايه خير

  :517 ص هشتم، باب ،)2(حكايت 

 گذاشـتت  معطـل  نـه  او فضـل  و زانعام   به خير شدي موفق كه كن خداي شكر
  .است عمل خير

 وقـت  در نكنـد،  كـويي ن توانـايي  درحـال  هركه«: 539 ص هشتم، باب ،)32(حكايت 
  .»بيند سختي ناتواني

  .است عمل نكويي
  :546 ص هشتم، باب ،)37(حكايت 

  دوزي پوستين گرگ نكند    نيـاموزي  يينيكو بدان از
  .است عمل يينيكو
: شـد  صـورت مشـاهده   هشـت  به سعدي گلستان در »نيكي« سازي مفهوم 2جدول  در
  .اندوخته و و سرمايه وضعيت، ،خصلت شيء، گفتار، و سخن ويژگي، زيورآالت، عمل،
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 در را رخـداد  تـرين  بيش درصد 39 با »است عمل نيكي« صورت به »نيكي« سازي مفهوم
   است. داشته پيكره
نيكـي خصـلت   «و  دارد قـرار  دوم جايگـاه  در كاربرد درصد 22 با »است ويژگي نيكي«
 ، و»اسـت  گفتـار  و سـخن  نيكي« ،»است زيورآالت نيكي« رخداد داشت. درصد 11» است

و » نيكي شـيء اسـت  « .دارد قرار بعدي رتبة در درصد 6 با »است اندوخته و سرمايه نيكي«
  ).2، نمودار 2در آخرين مرتبه قرار دارند (جدول  درصد 5با » نيكي وضعيت است«
  
  گيري . نتيجه7

  )nēkīh ،vehīh ،frarōnīhنيكي (
 ويژگـي،  شـيء، : شـد  هصـورت مشـاهد   چهارده به خرد مينوي در »نيكي« سازي مفهوم

 موقعيـت،  و جايگـاه  انديشه، و فكر وسيله، تقدير، مظروف، سهم، محصول، موهبت، عمل،
 در نيكـي  سازي مفهوم كه درحالي پنجاه مورد؛ كل تعداد با عقيده و علم، وضعيت، و حالت
 گفتـار،  و سـخن  زيـورآالت،  ويژگي، عمل،: شد مشاهده صورت هشت به سعدي گلستان
  هجده مورد. كل با تعداد اندوخته و و سرمايه ضعيت،و خصلت، شيء،
 ، و»اسـت  ويژگـي  نيكـي « ،»اسـت  شـيء  نيكـي « ،»اسـت  عمـل  نيكي« هاي نگاشت نام

   .است مشترك گلستان و خرد مينوي در »است وضعيت  نيكي«
در  را رخـداد  تـرين  بيش درصد 44 با »است شيء نيكي« صورت به »نيكي« سازي مفهوم

 ماننـد  داشـته،  كاربردي موارد شيء يا اين بوده تنهايي به شيء يا كه تاس داشته خرد		مينوي
 كـه  شيئي  .4حركت؛  شيئي درحال .3 است؛ گاه تكيه كه شيئي .2 است؛ پاداش كه شيئي  .1
 شـدن  ربـوده  ارزش كـه  شيئي .6 باارزش؛ شيئي .5 شود؛ مي تبديل ديگر شكل به شكلي از

 رسد؛ مي شخص به كه حركت درحال شيئي .8 دهند؛ مي مردمان به ايزدان كه شيئي .7 دارد؛
 عمـل  نيكـي « صـورت  به »نيكي« سازي مفهوم گلستان سعديكه در  پنهان؛ درحالي شيئي .9

  است. داشته را رخداد ترين بيش درصد 39 با »است
و در  دارد قـرار  دوم جايگـاه  در درصـد  10 بـا  »اسـت  ويژگـي  نيكـي « مينوي خرددر 
مينـوي  در جايگاه دوم قـرار دارد. در   درصد 22با » ويژگي استنيكي «نيز  سعدي		گلستان
 پس. دارد قرار سوم رتبة در درصد 8 با »است موهبت نيكي« و »است محصول نيكي« خرد
 درصـد  4 هركـدام  با »است سهم نيكي« و ،»است مظروف نيكي« ،»است تقدير نيكي« آن از
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 نيكـي «: داشـت  اختصاص زير موارد به استفاده درصد 2 يعني كاربرد ترين كم و دارند قرار
 وضـعيت  و حالت نيكي« ،»است علم نيكي« ،»است عقيده نيكي« ،»است  موقعيت و جايگاه
نيكـي خصـلت   « گلسـتان در  .»اسـت  وسـيله  نيكي« ، و»است انديشه يا فكر نيكي« ،»است
 ارگفت و سخن نيكي« ،»است زيورآالت نيكي«در رتبة سوم قرار دارد و  درصد 11با » است
رخداد در مرتبـة بعـدي قـرار دارنـد.      درصد 6با  »است اندوخته و سرمايه نيكي«، و »است

تـرين بسـامد    رخـداد در كـم   درصـد  5بـا  » اسـت   وضـعيت  نيكـي « و» اسـت  شيء نيكي«
   دارند.  وجود

هاي شيء، عمل، حالت، وضـعيت، و ويژگـي، كـه در هـر دو پيكـره       نگاشت دربارة نام
 مينـوي خـرد  شدني است؛ بدين صورت كه در  خداد مشاهدهمشترك است، تفاوت تعداد ر

رخـداد دارد.   درصـد  5 گلسـتان كـه در   رخداد دارد؛ درحالي درصد 44» نيكي شيء است«
تـرين   بـيش  گلستانكه در  رخداد دارد؛ درحالي درصد 6 مينوي خرددر » است  نيكي عمل«

و در  درصـد  10 دمينـوي خـر  در » نيكي ويژگي است«را داراست.  درصد 39رخداد يعني 
و  درصد 2 مينوي خرددر » نيكي حالت و وضعيت است«مشاهده شد و  درصد 22 گلستان

  است. درصد 5 گلستاندر 
)، درصـد  8» (نيكي محصول است«)، درصد 8» (نيكي موهبت است«هاي  نگاشت نام

» نيكـي تقـدير اسـت   «)، درصد 4» (نيكي مظروف است«)، درصد 4» (نيكي سهم است«
» نيكـي جايگـاه و موقعيـت اسـت    «)، درصد 2» (نيكي فكر و انديشه است« )،درصد 4(
) فقـط در  درصـد  2» (نيكي عقيـده اسـت  «)، و درصد 2» (نيكي علم است«)، درصد 2(

نيكـي  «)، درصـد  6» (نيكي زيورآالت اسـت «هاي  نگاشت مشاهده شد و نام مينوي خرد
نيكي سرمايه و «، و )درصد 11» (نيكي خصلت است«)، درصد 6» (سخن و گفتار است

  ).3، جدول 3مشاهده شد (نمودار  گلستان سعدي) فقط در درصد 6» (اندوخته است
 در »اسـت  تقـدير  نيكي« و »است موهبت نيكي«نگاشت  نام دو وجود گفت بتوان شايد
ــوي ــرد مين ــيش خ ــز از ب ــان هرچي ــر از نش ــديرگراي تفك ــي تق ــج زروان ــر در راي  اواخ
 چنـين،  هـم  اسـت.  گذاشته تأثير خرد مينوي نگارندگان يا ندهنگار در كه دارد  ساساني  دورة
 مينـوي  بـا   مقايسه ، درگلستان در »است عمل نيكي« نگاشت نام باالي بسامد رسد مي نظر به

  .دارد گلستان نگارندة گرايي عمل از نشان ،خرد
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  )نمودارها و جداول(ضمايم 

  
  (به درصد) خرد مينويي مفهومي نيكي در ها . استعاره1نمودار 
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  خرد مينوينيكي در  مفهومي هاي . استعاره1جدول 
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  نگاشت نام

44%  10%  8%  6%  8%  4%  4%  4%  2%  2%  2%  2%  2%  2%   مجموع رخداد در كل پيكره
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  )درصد به( گلستان در نيكي مفهومي هاي استعاره .2 نمودار
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  گلستاننيكي در  مفهومي هاي استعاره .2 جدول

  نگاشت نام
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  %39  %6  %22  %5  %11  %5  %6  %6  پيكره كل در رخداد مجموع
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  گلستانو  خرد مينويهومي نيكي در هاي مف . مقايسة استعاره3نمودار 
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  گلستان و خرد ينويم در نيكي مفهومي هاي استعاره مقايسة .3جدول 
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  %44  %6  %10  %2  %8  %8  %0  %2  %0  %0  %0  %4  %4  %4  %2  %2  %2  %2  مينوي خرد

  %5  %39  %22  %0  %0  %0  %6  %5  %11  %6  %6  %0  %0  %0  %0  %0  %0  %0  گلستان سعدي
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  نامه كتاب
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     : تهـران ، مباني معناشناسـي شـناختي   )،1395 (افراشي، آزيتا 
 .فرهنگي

 ، در:»يفردوسـ  ةشـاهنام  در يمفهـوم  يهـا  اسـتعاره «)، 1395( سـراج  اشـرف  و محمـود  بختياري،
تهـران:   افراشـي،  آزيتـا  كوشـش  بـه  ،يشناخت يمعناشناس يمل شيهما نينخست مقاالت همجموع
  .پارسي نويسة

 نـوع  دو در غـم  يمفهوم يها هاستعار«)، 1398پور ( نيا، و ناديا حاجي پرتوي، آناهيتا، سهيل سعادتي
 .1، ش 1، دورة يا رشته انيم يها پژوهش و اتيادبنامة  دوفصل ،»هيحبس و هيمرث شعر

 ،اي پيكـره  و شـناختي  رويكردي: فارسي زبان در خشم يمفهوم هاي استعاره)، 1394( فاطمه تباري،
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم تهران: پژوهشگاه ارشد، كارشناسي نامة پايان

  تهران: بنياد فرهنگ ايران. ،نامة مينوي خرد واژه)، 1348تفضلي، احمد (
  ، تهران: بنياد فرهنگ ايران.مينوي خرد)، 1354تفضلي، احمد (
  ، تهران: سخن.تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم)، 1386(تفضلي، احمد 

رويكـردي  : فارسـي  زبـان  در شجاعت مفهومي هاي استعاره تاريخي تحول )،1396ثقفي، عشرت (
 خـارجي، دانشـگاه آزاد   هـاي  زبـان  و ادبيـات  نامة دكتـري، دانشـكدة   پايان ،اي پيكره و شناختي
   جنوب. تهران واحد اسالمي،

 خشم يشناخت مدل و يشناخت يها استعاره يبررس« )،1394( شهال شريفي و هراز شيروان، حامدي
 يشناسـ  مخاطـب  شيهمـا  يهـا  مقالـه  مجموعه در: ،»يفردوس شاهنامة از داستان پنج در نهيك و

  .مشهد فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة ،يفارس يحماس شعر و شاهنامه
  با مقدمة سيروس شميسا، تهران: كتاب سده. ،مينوي خرد)، 1399دالوند، ياسر (

، »اريـ ع سـمك  متن: يفارس زبان در يمفهوم يها استعاره يخيتار يبررس«)، 1395( سارا ديلمقاني،
تهـران:   افراشـي،  آزيتا كوشش به ،يشناخت يمعناشناس يمل شيهما نينخست مقاالت مجموعه در:

  .پارسي نويسة
: يفردوس ةشاهنام در اخالق ةحوز يمفهوم يها استعاره« )،1397(بختياري  سراج، اشرف و محمود

  .40ش  ،11، س اخالق نامة پژوهش ،»يشناخت كرديرو
 يِمفهوم يها استعاره ةسيمقا«)، 1396( زاده ابوالحسني وحيده و خواه، مريم آزادي آزاده، مقدم، شريفي
ـ آنال انتشـار  ،يپژوهـ  زبـان  نشرية ،»ياعتصام نيپرو اشعار در يشاد و غم  يد 16 خيتـار  از ني

1396:  ≤DOI: 10/22051/jlr.2018,15235,1330≥ 

 .سورة مهر: ، تهرانشناسي به ادبيات از زبان )،1383( صفوي، كوروش
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نامـة تخصصـي    دوفصل ،»خرد ينويمزرتشت از منظر  نيدر د اخالق«)، 1392فرهودي، مصطفي (
  .5، ش 2، س يانيوح اخالق
 شعر در ‟غم” احساس يمفهوم يها استعاره يبررس«)، 1393( ميشيما ابراهي و مريم سيده فضايلي،

  .13 ، ش4س  ،ييغنا اتيادب و زبان مطالعات نشرية ،»سلمان سعد مسعود
 اشـعار  در غـم  ةواژ يريتصـو  يها واره طرح و يمفهوم يها استعاره يبررس)، 1394( آزاده قاسمي،
  .مشهد سيفردو دانشگاه ارشد، كارشناسي نامة پايان ،يريمش دونيفر

 يمفهـوم  ةاسـتعار «)، 1396پور، و آناهيتا پرتـوي (  قاسمي، حسين، محمد عارف اميري، ناديا حاجي
 آقـا  خيو شـ  يمالعلـ  يمل شيهما دةيبرگز مقاالت مجموعه ، در:»فاخر يدر اشعار مالعل ‟غم”

  .نيشفلمازندران: ، يفاخر حسن
 در تـرس  ةحـوز  يمفهـوم  يها استعاره«)، 1395( عاصي سيدمصطفي و افراشي، آزيتا بيتا، قوچاني،
 ملـي  همـايش  نخسـتين  مقـاالت  مجموعـه : در ،»يا كـره يپ و يشـناخت  يكرديرو: يفارس زبان

  .پارسي تهران: نويسة افراشي، آزيتا كوشش به ،شناختي معناشناسي
 شـناختي،  رويكـردي  :فارسـي  زبـان  در »نفـرت  و عشـق « سـازي  مفهوم )،1398كوشكي، فاطمه (

  نامة دكتري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ، پاياناي كرهپي و درزماني،
  عليشاه. رهبر، تهران: صفي كوشش خليل خطيب )، به1374( گلستان سعدي

  .جيبي هاي كتاب سهامي شركت: تهران ،فارسي المعارف رةيدا )،1356(حسين  غالم مصاحب،
  يها پژوهش نشرية ،»يفارس زبان در خشم يساز مفهوم«)، 1393( فرهاد ساساني و معصومه ملكيان،
  .2 ، ش6س  ،يشناس زبان
 كـرد يرو كاربسـت «) 1394( خان جن يبمحمود  و دوستان، حسين كريمي غالم اميرسعيد، مولودي،

 يهـا  پـژوهش  ،»خشـم  مقصـد  ةحوز ةمطالع: يفارس زبان در ياستعار يالگو ليتحل اديبن كرهيپ
 .1 ، ش6، س يزبان

  .سمت: تهران ،قرآن اعجاز و بالغت علوم)، 1380( يداهللا نصيريان،
: فارسي زبان در حركت مفهومي هاي استعاره«)، 1395( جواليي كاميار و شوقي، مريم طاهره، همتي،

 زبـان  در حركـت  بـازنمود  بـه  شـناختي  رويكردي مقاالت مجموعهدر:  ،»مدار پيكره تحليل يك
 .يپارس تهران: نويسة افراشي، آزيتا كوشش به ،فارسي
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