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  چكيده
اي نمونـه از زبـان    هـاي مفهـومي در پيكـره    پژوهش حاضر به بررسي اسـتعاره 

گيـري از پايگـاه    در اين پژوهش تالش شده است تا با بهـره . پردازد فارسي مي
اي از متـون نوشـتاري زبـان فارسـي معاصـر كـه        هاي زبان فارسي، پيكـره  داده

هـاي   گيـري و اسـتعاره   خنوران دارد، نمونـه شباهت بيشتري به زبان روزمره سـ 
بنـدي   ها براساس طبقـه  سپس اين استعاره. مفهومي نهفته در آن استخراج گردد

، »سـاختاري «هاي  ، در قالب استعاره Johnson, 1980) &(Lakoff ليكاف و جانسون
هـاي مفهـومي كـه ليكـاف و      اي از اسـتعاره  و نيـز طبقـه  » جهتي«، »شناختي هستي«

معرفي كردنـد،  » هاي تصويري استعاره«، تحت عنوان (Lakoff & Turner,1989)ترنر
ها در مقايسه بـا   در گام بعدي نسبت بسامد هريك از اين استعاره. بندي شدند دسته

هـاي مبـدأ در طبقـه     يكديگر تعيين شد و تـالش شـد تـا پـر بسـامدترين حـوزه      
اي  هاي پيكره وجه به يافتههاي هستي شناختي تعيين گردد و در مجموع با ت استعاره

هاي مبدأيي براي بيـان مفـاهيم    مشخص گردد كه فارسي زبانان بيشتر از چه حوزه
گيري از پيكره  در خالل اين پژوهش، نگارندگان به دليل بهره. برند انتزاعي بهره مي
هـاي مفهـومي،    از انـواع اسـتعاره  ) 1980(بندي ليكاف و جانسـون  دريافتند كه طبقه

باشد و همچنـين   ها در يك پژوهش پيكره مدار نمي ي براي محك يافتهمالك دقيق
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اي در زبان فارسي در مواردي اصل يكسـويگي در نظريـه اسـتعاره     هاي پيكره يافته
  .كنند مفهومي را نقض مي 

شناسي شـناختي، تحليـل    اي، معني شناسي پيكره استعاره مفهومي، زبان :ها كليدواژه
 .مدار پيكره

 

  مقدمه .1
گيـري از امكانـات رايانشـي در مطالعـات زبـاني،       هاي زباني و بهـره  پيش از ايجاد پيكره تا

هاي ساختگي يا  رويكرد محققان حوزه استعاره به گردآوري داده اغلب بر شم زباني و مثال
مـيالدي بـه بعـد، بـا      90اما از دهـه  . هاي واقعي استوار بود در نهايت تعداد محدودي مثال

ها جاي خـود را   ها، اين روش در به كارگيري پيكره  ري از امكانات رايانهگي گسترش و بهره
  ).Deignan 2008:151( اي دادند هاي پيكره به استفاده از شيوه

هاي فراواني در حال انجـام اسـت كـه بـه نـوعي نقطـه تالقـي         امروزه در دنيا پژوهش
هـا در   فاده از پيكـره شوند، تا آنجـا كـه اسـت    شناسي محسوب مي اي و زبان هاي پيكره روش
يكي از روزآمدترين اين رونـدها،  . هاي معناشناختي به امري ضروري بدل شده است تحليل

  .است )Conceptual Metaphor Theory( ها در حوزة نظريه استعاره مفهومي استفاده از پيكره
ليكاف اثر ) 1980( كنيم استعاره، چيزي كه با آن زندگي مياين نظريه كه با انتشار كتاب 
شناسـي   شـناختي، بـه ويـژه معنـي     اي در مطالعـات معنـي   و جانسون مطرح شد و جان تازه

اي و نگاه جديد بـه   شناختي دميد، به تمايز ميان نگاه سنتي به استعاره به عنوان ابزاري آرايه
هـاي مفهـومي چنـان در زبـان      عنوان يك ساز و كار ذهني انجاميد و نشان داد كه اسـتعاره 

  .اطالعند ها بي گير هستند كه سخنوران از وجود آنروزمره فرا
ي مفهـومي   اند تا چارچوب نظريه استعاره هاي اخير مطالعات فراواني انجام شده در سال

ايـن دسـت   . را در زبان روزمره به كار گيرند و فرضيات آن را در زبان روزمره محك بزنند
  .تاي انجاميده اس هاي پيكره مطالعات به استفاده از روش

اما مسـئله درخـور توجـه، نحـوه گـردآوري       .زبان فارسي نيز از اين امر مستثني نيست
امروزه در كشور ما بـه همـت متخصصـان در ايجـاد     . ها است ها در اين دست پژوهش داده

اي بـه مطالعـات زبـاني، از جملـه حـوزه       هاي زبان فارسي امكان بسط رويكرد پيكره پيكره
هاي زبان  ها پايگاه داده ترين اين پيكره ترين و پرامكانات ز گستردها. استعاره فراهم آمده است

در پژوهشـگاه علـوم    1378فارسي است كه به كوشش دكتر سيدمصطفي عاصـي از سـال   
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هـا قـرار    انساني و مطالعات فرهنگي طراحي شده و در اين پژوهش نيز منبع اسـتخراج داده 
  .گرفته است

اي  گيري از اين پايگاه، پيكره اند تا به واسطه بهره در اين پژوهش، نگارندگان سعي كرده
انواع ) Corpus Driven( مدار متوازن از زبان فارسي معاصر را گزينش و در يك تحليل پيكره

بررسـي  ) 1980( هاي مفهومي نهفته در آن را در چارچوب نظري ليكاف و جانسون استعاره
  :شدبا زير ميسؤال  هدف از اين پژوهش پاسخ به سه. كنند

هاي مفهومي نسبت به  اي متوازن از زبان فارسي، بسامد انواع طبقات استعاره در پيكره. 1
  يكديگر چگونه است؟

هاي مفهومي هستي شـناختي در زبـان    هاي مبدأ در طبقه استعاره پربسامدترين حوزه. 2
 فارسي كدام هستند؟

 ارسي كدام هستند؟اي متوازن از زبان ف ي مبدأ در پيكره ها پربسامدترين حوزه. 3
نگارندگان قصد دارند در اين پژوهش دريابند كه فارسي زبانان به كمك ابزار استعاره در 

برند، تـا   زبان روزمره، از كدام دسته مفاهيم ملموس براي بيان مفاهيم انتزاعي بيشتر بهره مي
  .ت يابنداز اين رهگذر به شناخت بهتري از زبان فارسي و كاركرد ذهني فارسي زبانان دس

آنچه در اين پژوهش مورد توجه بود، اتخاذ رويكردي پيكره مـدار در پاسـخ بـه ايـن      
هـا   ها بـراي گـردآوري داده   امروزه تكيه بر شم زباني و يا استفاده از پرسشنامه. سواالت بود

در تاييـد همـين مطلـب،    . ديگر مورد قبول زبانشناسان و پژوهشگران حوزه استعاره نيست
هـا، مطالعـات در چـارچوب نظريـه      عتقد است كه تا پيش از بكـارگيري پيكـره  دينان نيز م

انتقـاد   هـاي زبـان روزمـره، قابـل     استعاره مفهومي به دليل عدم وجود شواهد تجربي از داده
هايي از نظريه استعاره مفهومي را براي  ها در مطالعه استعاره، جنبه اما استفاده از پيكره. بودند

  ).Deignan 2005: 27(سازد كه تا پيش از آن ناشناخته بوده است  پژوهشگران روشن مي
  

  مطالعات ةپيشين. 2
هـاي مفهـومي در زبـان فارسـي      ايِ اسـتعاره  از آنجا كه پژوهش حاضر بـه بررسـي پيكـره   

اختصاص دارد، لذا در اين بخش به اجمال به معرفي آثار مطرح در حوزه استعاره مفهـومي  
بـاب اسـتعاره مفهـومي از پژوهشـگران ايرانـي و غيـر ايرانـي        اي در  هاي پيكره و پژوهش

  .پردازيم مي
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چيـزي كـه بـا آن     اسـتعاره،   و با انتشار كتـاب  1980مطالعه در باب استعاره مفهومي از 
شناس و جانسون در مقام  ليكاف در مقام زبان. شكل جديدي به خود گرفت كنيم زندگي مي

تماماً زير سئوال   مند و فراگير، بنيان درك سنتي از اين مفهوم را فيلسوف در اين تحقيق نظام
ها بازنمود  بردند و به اين نتيجه رسيدند كه استعاره نه فقط آن چيزي است كه در قالب واژه

هاي نظـام مفهـومي    گردد ، بلكه استعاره جزء ويژگي له ادبيات محدود ميدارد و تنها به مقو
شـود، بلكـه    همچنين كاربرد استعاره به زينت بخشيدن به كالم محدود نمـي . ذهن ما است

هاي آن  تري از دنيا و پديده استعاره امري فراگير در زبان است كه از طريق آن به درك عميق
  .رسيم مي

انسون اولين كساني نبودند كه نظريه محوريت استعاره در زبان را با اين حال ليكاف و ج
نيز در نظريات خود بـه ايـن موضـوع    ) M.Reddy, 1979(ها ردي  پيش از آن. مطرح كردند

كرد ارايه تحليلي فراگيـر   آنچه اثر ليكاف و جانسون را از سايرين متمايز مي. اشاره كرده بود
  .در زبان بودمند با ارايه شواهد گوناگون  و نظام

ها در مورد ذهـن   آنچه مقوله: هاي خطرناك ، آتش و چيزليكاف همچنين در كتاب زنان
به بسـط  ) 1993(نظريه معاصر استعارهاي تحت عنوان  و نيز در مقاله )1986(آشكار مي كنند

  .ي مفهومي پرداخت بندي ذهن و تكوين نظريه استعاره آراي خود در باب نظام مقوله
توان در آثـار   شناسان شناختي و نگاهي جديد به حوزه استعاره را مي بانبسط رويكرد ز

از ويژگيهاي آثار اين محقق مطالعه بر روي ارتباط بـين  . دنبال كرد) Z.Kovecses(كووچش
هاي بينافرهنگي در استعاره و نيز زبان و تصويرسازي عواطف  زبان، تفكر و فرهنگ، تفاوت

اسـتعاره  و ) 2006( زبان، تفكر و فرهنـگ در دو كتاب است كه دو حوزه نخست به ترتيب 
 اسـتعاره و عواطـف  و حوزه آخر در سه كتاب ) 2005( در فرهنگ، جهان شموليت و تنوع

كتـاب  . انـد  مورد بحـث قـرار گرفتـه   ) 1988( زبان عشقو )1990( مفاهيم عاطفي ،) 2000(
  . جه اين محقق استهاي درخور تو نيز از جمله كتاب) 2010(كاربردي استعاره، معرفي 

توجه به نقش استعاره در بيان مفاهيم عاطفي در زبان فارسي هم مورد توجه قرار گرفته 
هاي مفهـومي درد در گـويش كـردي     استعارهاي با عنوان  نامه در پايان) 1391(كريمي. است

ان پردازد كه هنگام بي هاي استعاري مي به مطالعه ساخت ايالم از منظر معني شناسي شناختي
  .روند كار مي هاي كردي ايالم به درد در يكي از گويش
اي طـوالني برخـوردار    شناسـي از سـابقه   هاي زباني در مطالعات معنـي  استفاده از پيكره

. گيري گرفتـه اسـت   هاي اخير سرعت چشم ها در سال با اين حال اين گونه پژوهش. نيست
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بسـياري در غـرب پيـدا كـرده و     اي بـه مطالعـه اسـتعاره طرفـداران      امروزه رويكرد پيكـره 
تـوان بـه    هـا مـي   از ميان ايـن پـژوهش  . هاي فراواني در اين زمينه انجام شده است پژوهش
، استفانوويچ )2005(، دينان )Deignan & Potter, 2004(، دينان و پاتر)Dirven, 1994(ديرون

   ولــفو يــان، نويــل و ) 2006(، اســتفانوويچ )Stefanowitch & Gries, 2006(و گــريس
)Yan, Noel, Wolf 2010 (اشاره كرد .  

شـناختي   هاي معنـي  ها در پژوهش ميزان استقبال پژوهشگران ايراني در استفاده از پيكره
هـاي   هاي درخور توجهي كـه بـا اسـتناد بـه داده     امروزه با وجود پژوهش. اندك بوده است

تي زبـان فارسـي چنـدان    شناخ پذيرد، اين روند در مطالعات معني برگرفته از پيكره انجام مي
،  هاي فراگير و مبتني بر پيكره كار گرفته نشده است و چنانچه خواهيم ديد، پژوهش مورد به

شناسي شناختي و به طور خـاص نظريـة اسـتعاره مفهـومي      كه به بررسي موضوعات معني
شناسـان   هاي اخير اين رويكـرد از سـوي زبـان    با اين حال، در سال. بپردازند، اندك هستند

 مقالـة  سـه  مجمـوع  در. ايراني تا حدودي مورد توجه قرارگرفته و در حال گسترش اسـت 
 و افراشـي  قلم به »بنياد پيكره و شناختي تحليلي: فارسي زبان در رنگ مفهومي هاي استعاره«

 كالسيك شعر از شواهدي به استناد با شرم حوزه در مفهومي هاي استعاره«  ،)1391(صامت
ــه اي پيكــره رويكــرد« ،)1391(زاده مقيمــي و افراشــي از »فارســي ــايي مطالعــات ب  از »معن

 استعارة تطبيقي بررسي« عناوين با نامه پايان همچنين چهار و) 1390(طاهري و جهانگردي
 هـاي  اسـتعاره  تاريخي تحول« ،)1390(حسامي از »اسپانيايي و فارسي هاي زبان در مفهومي
هـاي   اسـتعاره «، )1391(ديلمقـاني  از »عيـار  سـمك  موردي مطالعه: فارسي زبان در مفهومي

و ) 1391(بـه قلـم جـواليي   » يك تحليل پيكره مدار: مفهومي از منظر معني شناسي شناختي
از  »يــك تحليــل پيكــره مــدار: هــاي مفهــومي شــادي و لــذت در زبــان فارســي اســتعاره«

  .كنند مي خودنمايي عرصه اين در) 1392(زورورز
ويژه در غرب  مشهود است، استقبال از رويكرد  ختي بهآنچه در سير مطالعات معني شنا

ايـن  . پيكره مدار در برابر پيكره بنياد و توجه به كميت گرايي در مقابل كيفيت گرايي اسـت 
  .مفاهيم در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهند گرفت
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  مالحظات نظري. 3
  استعاره مفهومي 1.3

ميالدي، استعاره همـواره بـه عنـوان موضـوع      70 شناسي شناختي در دهه از زمان تولد زبان
به بيان رابطه ميان ذهن و زبـان    كانوني اين حوزه مطرح بوده است، چراكه به شكلي واضح

تـوان   شناسـي شـناختي را مـي    نقطه آغاز نگاه جديد به اسـتعاره در حـوزه زبـان   . پردازد مي
چيزي كه بـا آن زنـدگي     استعاره،در كتاب ) 1980( رويكردي دانست كه ليكاف و جانسون

اين رويكرد در تقابل با نگاه سنتي به مقوله استعاره قرار داشـت كـه   . ، مطرح كردند كنيم مي
در اين رويكرد ساخت . گرفت اي در نظر مي هاي كالم و به عنوان ابزاري آرايه آنرا از ويژگي

منظـور درك بهتـر   شـود كـه بـه     ناپذير ذهن درنظر گرفته مي هاي اجتناب استعاره از ويژگي
  ).Grady, 2007: 189(پذيرد  مفهومي انتزاعي از طريق مفهومي ملموس صورت مي

گيرنـد و همگـي آنهـا بـازنمود      هاي مفهومي در اليه ذهن مورد بررسي قرار مي استعاره
يابند، بلكه در فرهنگ، هنر، آداب و نمادها نيز حضور دارند، چراكه نظام مفهومي  زباني نمي

ها به عنوان ابزاري  استعاره). kovecses, 2010: 63(توجهي استعاري است  د قابلذهن تا حدو
شناسـان بـه    با اين حـال زبـان  . كنند جهت ارتباط ميان دو انديشه مختلف در ذهن عمل مي

. باشـند  ها در ذهن از طريق بازنمودهـاي زبـاني آن مـي    دنبال كشف نحوه عملكرد استعاره
ها و عبارات استعاري را به عنـوان شـاهدي    ار مفهومي واژهآنها الگوهاي موجود در ساخت

، )Steen, 1994(اسـتين  . داننـد  هـاي مفهـومي نهفتـه در ذهـن مـي      وجـود اسـتعاره   جهت
 هاي زبـاني  هاي مفهومي و نمود زباني آنها را استعاره هاي نهفته در ذهن را استعاره استعاره

)Linguistic Metaphors (هـاي   هاي زبـاني بـازنمود اسـتعاره    ستعارهبه اين ترتيب ا. نامد مي
  ).Deignan, 2005: 14(ذهني هستند 

  نگاشت 1.1.3
ايـن  . اسـت ) Mapping( استعاره مفهومي، نگاشـت  شده در نظريه ترين مسئلة مطرح اساسي

هـاي اسـتعاري ميـان     اصطالح كه از حوزه رياضيات به عاريت گرفته شده است به انطبـاق 
را كـه در   ]زندگي سـفر اسـت  [براي مثال استعاره مفهومي . ره داردمفاهيم مرتبط به هم اشا

  : جمله زير نهفته است را در نظر بگيريد
 ايـن ه از كودكي ب تر آنكه خوشبخت رود، راه راست ميه كه ب خوشبخت كسي است. 1

 ).20: 1319حجازي( باشد كناررب و حرمان تاسف راه رفته و در بزرگي از رنج
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يكي حوزه ملموس سفر كه حوزه مبدأ . شاهد دو حوزه مفهومي هستيمدر اين جمله ما 
)Source Domain (       ماست و ديگري مفهـوم انتزاعـي زنـدگي كـه حـوزه مقصـد)Target 

Domain (اطالعات از حوزه   ]زندگي سفر است[در استعاره مفهومي . دهد ما را تشكيل مي
ب كـه موانـع مسـير بـه عنـوان      شود؛ بـدين ترتيـ   مبدأ بر حوزه مفهومي مقصد نگاشت مي

هاي زندگي، انتخاب و تغيير مسير به عنوان تصميم گيـري و تغييـر رويـه زنـدگي و      سختي
  . شود مقصد به عنوان هدف زندگي در نظر گرفته مي

  ها بندي استعاره طبقه 2.1.3
هـا   تعارهاند، اسـ  ها ارايه داده ، از انواع استعاره)1980(اي كه ليكاف و جانسون بندي در تقسيم

 شـناختي  ، هسـتي )Structural( شـان بـه سـه دسـته سـاختاري      بر اساس كـاركرد شـناختي  
)Ontological (و جهتي )Orientational ( اي ديگـر تحـت عنـوان     طبقـه  .شـوند  تقسيم مـي

اينـك بـه شـرح    . معرفـي شـدند  ) 1989(هاي تصويري بعدها توسط ليكاف و ترنر استعاره
تي شناختي كه موضوع يكي از سواالت اين پـژوهش  هاي مفهومي هس مختصري از استعاره

  :پردازيم باشد، مي مي
  شناختي هاي هستي استعاره 1.2.1.3

كمتري در حوزه مقصد، نسـبت بـه   ) Structuring( سازيِ ها ساخت در اين نوع استعاره
در عوض به مفـاهيم انتزاعـي حـوزه مقصـد مـاهيتي      . دهد هاي ساختاري روي مي استعاره

ها چنين است  نوع از استعاره  كاركرد شناختي اين. شود تا بهتر درك شوند ميوجودي اعطا 
هـا، مفـاهيم    نظيـر رخـدادها، فعاليـت   (كه بسياري از تجربيات ما كه مبهم و انتزاعي هستند 

بدين طريق قـادر  . شوند در قالب ملموس اشيا، مواد و يا ظرف بيان مي...) غيرمادي، مبهم و
انـد، بهتـر تشـخيص دهـيم،      تا پـيش از ايـن برايمـان مـبهم بـوده      شويم مفاهيمي را كه مي

تجربيات مـا از مواجهـه بـا    ). Kovecses, 2010: 34( گيري كنيم يا به آنها اشاره نماييم اندازه
هـاي   گيـري گسـتره وسـيعي از اسـتعاره     پايـه شـكل   ـ خصوص بدن خودمان به ـ ها پديده
  ).Lakeoff & Johnson, 1980: 23(شناختي است  هستي

شناختي بيشتر براي بيان تجربيات انتزاعي و مبهم نظير تـرس، خشـم    هاي هستي استعاره
  .روند كار مي به... و

 ؛)50: 1315هدايت( نداشتم ولي ترسي. 2
 ؛)21: 1315هدايت(بود  قدر احساس خستگي در من پيدا نشده آن. 3
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 ؛)70: 1315هدايت(جرائت سابق از من رفته بود  اصالً. 4
 ؛)20 :1337آل احمد( بود كه خشمم را فروخوردماين  .5
  ).81: 1337آل احمد] (خواهند شد[  آدمي، انباشته از وحشت. 6
 

  اي شناسي پيكره زبان 2.3
توان آن را  شده است كه مي اي از متون نوشتاري يا آوانويسي شناسي، پيكره مجموعه در زبان

طـور   اما همان). Kennedy, 1998:1(برد  عنوان مبنايي براي تحليل و توصيف زبان به كار به
كند، امروزه پيكره به حجم نسـبتاً عظيمـي از متـون اطـالق      بيان مي) Meyer, 2002(كه مير 

هاي واقعـي زبـاني بـه صـورت      امروزه تكيه بر داده. استفاده در رايانه باشد گردد كه قابل مي
ظـري و كـاربردي ماننـد    هـاي ن  اي رواج يافته و شرط اساسي بسـياري از پـژوهش   گسترده
نگـاري بـه    شناسي، دستور نويسي و فرهنگ پردازي و توصيف ساختمان زبان، گويش نظريه

  ).2 :1382، عاصي(آيد  شمار مي
  مدار و رويكرد پيكره بنياد پيكره رويكرد 1.2.3
رويكـرد  : شود اي تمايز قايل مي ، ميان دو رويكرد در مطالعات پيكره)Bonelli, 2001(بونلي 

بنياد، محقق كارش را با اصول و نظريـاتي   در رويكرد پيكره. مدار بنياد و رويكرد پيكره كرهپي
كند و سپس به جسـتجوي شـواهدي در تاييـد ايـن نظريـات در       شده آغاز مي تعيين از پيش

فرضـي از آنچـه دسـت     در مقابل، در رويكرد پيكره مدار محقق هيچ پـيش . گردد پيكره مي
دهد تا قوانين  دهد و اجازه مي پيكره را محور مطالعات خود قرار مي او. خواهد يافت ندارد

  ).Deignan 2005, 89(هاي بديع در خالل پژوهش، خود را نشان دهند  بندي و دسته
  گرايي گرايي در مقابل كيفيت كميت 2.2.3

ر تمايل دارند، تنها بـه ذكـ  ) Qualitativity( گرايي گريس معتقد است مطالعاتي كه به كيفيت
اي  مشـاهده پديـده    كنند و براساس مشاهده يا عـدم  هاي مورد بررسي اكتفا مي بسامد پديده

اي تنها بـه ذكـر    او معتقد است كه اغلب مطالعات پيكره. كنند خاص، نتايجي را استنباط مي
ايـن در  . برنـد  اي نمـي  هاي آماري بهره كنند و از روش بسامد اطالعات كسب شده اكتفا مي

تمايـل دارنـد، اطالعـات    ) Quantitative( گرايـي  در مطالعاتي كه به كميـت  حالي است كه
به اعتقاد . گيرند هاي دقيق آماري مورد تحليل و بررسي قرار مي اساس روش دست آمده بر به
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گرايـي مطلـق    گرايـي مطلـق و كيفيـت    اي جايي ميـان كميـت   گريس اغلب مطالعات پيكره
  ).Gries, 2006:6(قراردارند 

  
  ها از درون پيكره استخراج دادهروش . 4

آوري  رايانشي كـه بـه كمـك آن بتـوان اقـدام بـه جمـع        گونه شيوه تمام در حال حاضر هيچ
. هاي مفهومي نهفته در آنها نمود، وجود نـدارد  ها از درون پيكره و تشخيص استعاره استعاره

هـاي   در مطالعه استعارههاي رايانشي  ها و شيوه توان از پيكره اما اين بدان معنا نيست كه نمي
رويكرد پيكره بنياد در بررسـي  اي بر كتاب  ، در مقدمه)2006(استفانوويچ . مفهومي بهره برد
ها پرداخته است كه از ميـان آنهـا    ترين اين روش به معرفي برخي از متداول استعاره و مجاز

  :اي برخوردارند سه روش زير از اهميت ويژه
جسـتجو بـه دنبـال     - 3هاي حوزه مبـدأ   دنبال واژهجستجو به  - 2جستجوي دستي  - 1
 هاي حوزه مقصد واژه

در اين روش پژوهشگر . نگارندگان در اين پژوهش روش جستجوي دستي را برگزيدند
ها از درون آن  پردازد و به استخراج تمام استعاره به مطالعه تمام و كمال متن مورد بررسي مي

اين روش مستلزم صرف وقت و انرژي زياد است، لذا  جا كه به كارگيري از آن. كند اقدام مي
، امـا  )Stefanowitsch, 2002: 2(يابد  متون مورد بررسي يا به عبارتي حجم پيكره كاهش مي

به داليلي كه شرح داده خواهد شد، شيوه جستجوي دستي مناسبترين روش براي پاسخ بـه  
  .باشد سواالت اين پژوهش مي

  
  معرفي روش پژوهش. 5

بنـابر آنچـه   . پردازيم ها مي ها و شيوه استخراج داده بخش به شرح داليل انتخاب متن در اين
مدار است؛ يعني اينكه  اي، رويكردي پيكره گفته شد رويكرد اين پژوهش به مطالعات پيكره

هاي مبدأ در  ها و حوزه فرضي از وجود انواع اسم نگاشت پژوهشگر كار خود را بدون پيش
كند و در اين مسير حوزه  هستي شناختي و همچنين در كل پيكره، آغاز ميي  ها طبقه استعاره

گزيند، بلكه سعي دارد تا با انتخاب يك پيكره نمونـه از زبـان    ها را برنمي خاصي از استعاره
اي فراگيـر و   هـاي موجـود در آن بـه شـيوه     فارسي معاصر، اقدام به استخراج همه اسـتعاره 

هـاي   هاي حوزه مبدأ و جستجو به دنبال واژه به دنبال واژههاي جستجو  روش. مند كند نظام
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حوزه مقصد، جوابگوي نياز پژوهش حاضر نبودند، درنتيجـه شـيوه جسـتجو و اسـتخراج     
اين روش گرچه مستلزم صرف وقت بسيار زياد است و نـاگزير  . ها برگزيده شد دستي داده
ـ  انجامد، اما در حال حاضر دقيـق  شدن پيكره مي  به محدود رين راه بـراي پاسـخگويي بـه    ت

  .نيازهاي اين پژوهش است
در مـورد  . كردن پيكره اسـت  مسئله ديگر حجم پيكره، نوع متون انتخابي و نحوه متوازن

حجم پيكره واضح است كه هر چه پيكره مورد بررسي گستردگي بيشـتري داشـته باشـد و    
هـاي بيشـتري    ند و دادهمتوني با تنوع سبكي و سياقي بيشتري از دوران معاصر انتخاب شـو 

اما . تعميم به كل زبان فارسي خواهد بود تحليل شوند، نتيجه حاصل با اطمينان بيشتري قابل
چنانچه شرح آن داده شد، به دليـل انتخـاب شـيوه دسـتي بـراي ايـن پـژوهش بـه ناچـار          

ن اين حال نگارنده معتقد است اگر همـي   با. بررسي است اي محدود از متون، قابل  مجموعه
توانـد تـا حـدود     پيكره محدود، به نحوي آگاهانه انتخاب گردد و توازن يابد، نتايج آن مـي 

در انتخاب متون سعي شـده تـا از متـون معاصـر زبـان      . تعميم به كل زبان باشد زيادي قابل
فارسي بهره برده شود و نثر آن دسته از نويسندگاني برگزيده شود كه سـاده و روان بـوده و   

به منظـور ايجـاد   . گذرد، داشته باشند به آنچه كه در زبان روزمره جامعه مي شباهت بيشتري
متن معاصر و  10اي از  قبولي برخوردار باشد، مجموعه اي متوازن كه از تنوع نسبتاً قابل پيكره

صـفحه را شـامل    200اي در حدود  صفحه انتخاب شد كه در مجموع پيكره 20از هر متن 
: هـاي زبـان فارسـي اسـتخراج شـدند، عبارتنـد از       ز پايگـاه داده متن كـه ا  10اين . گردد مي

ــود،(ايــن ســه زن، )1319حجــازي،(انديشــه ــار ديگــر شــهري كــه دوســت  ، )1374بهن ب
، )1340جمـالزاده، (خـاك و آدم ، )1315هـدايت، (كـور  بـوف ، )1345ابراهيمـي، (داشـتم  مي

 احتجـاب شـازده  ، )1348دانشـور، (سووشـون  ،)1369اسالمي ندوشـن، (ها را بشنويم سخن
  ).1332نفيسي،(بهشت راه نيمه، )1337احمد، آل(مدير مدرسه، )1348گلشيري،(

بـرداري را   اي نمونه شناسان پيكره زبان. برداري از هر متن است مسئله ديگر، نحوه نمونه
بـرداري از يـك پيكـره ايـن      با اين حال نمونه. دهند با هدف ايجاد توازن در پيكره انجام مي

براي مثال، . هاي زباني كل متن نباشد خوبي نماينده ويژگي مونه انتخابي بهخطر را دارد كه ن
هاي مفهومي در صفحات آغازين متـون   چنانچه در اين پژوهش مشاهده شد، تراكم استعاره

گيري از هر متن  بنابراين اگر در نمونه. مورد بررسي در مقايسه با صفحات مياني بيشتر است
هاي نادرست بـه لحـاظ تعـداد و     شد، خطر برداشت گرفته مي صفحه ابتدايي آن در نظر 20

  از سوي ديگر، چنانچه گفته. كرد هاي مفهومي، نتايج اين پژوهش را تهديد مي انواع استعاره
اي رايانشـي در اسـتخراج و    وجـود شـيوه   به دليل عدم ـشد به جاي استفاده از متون كامل  



 49     و ديگران آزيتا افراشي

  

گيـري كنـد، امـا بـا      آن شدند تا از متـون نمونـه  پژوهشگران به ناچار بر  - ها تحليل استعاره
گيري شد تا در مجموع  صفحه نمونه 2صفحه،  10ترفندي متفاوت؛ بدين صورت كه از هر 

  .صفحه از هر متن توازن پيكره حفظ گردد 20با انتخاب 
پذيرد؛ بدين صورت  ترين شكل ممكن صورت مي پيرايه ها نيز به بي نحوه استخراج داده

شوند و نگارنده در مواجه با موارد استعاري آنهـا را   تخابي به دقت مطالعه ميكه صفحات ان
در . ها را مشخص كنـد  نمايد تا استعاره مفهومي نهفته در پس آن استخراج كرده و سعي مي

شوند  بندي مي طبقه) 1980(ها در چارچوب نظري ليكاف و جانسون  گام بعدي اين استعاره
ها در هريك از متون و در كل  آماري از انواع هريك از استعارهگردد تا گزارشي  و تالش مي

هـاي هسـتي شـناختي و     هاي مبـدأ در طبقـه اسـتعاره    ترين حوزه پيكره، و همچنين متداول
  .ساختاري و نيز در كل پيكره ارائه گردد

  
  تحليل داده. 6

 جملـه حـاوي   1400گيـري شـد، در حـدود     اي كـه نمونـه   صفحه 200در مجموع از ميان 
. شدند مورد استعاره را شامل مي 1991هاي مفهومي استخراج گرديد كه در مجموع  استعاره

هاي مفهومي از بيشترين  از كل انواع استعاره% 74شناختي با  هاي هستي در اين ميان، استعاره
% 1و تصويري با % 5، جهتي با %20هاي ساختاري با  بسامد وقوع برخوردار بودند و استعاره

بازگو كننـده درصـد هريـك از طبقـات      1نمودار  .هاي بعدي قرار داشتند ب در ردهبه ترتي
  .باشد هاي مفهومي درون پيكره مي استعاره
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  حوزه مبدأ انسان
  ]هاي اجتماعي انسان هستند پديده[ •

  ).90:  1369ندوشناسالمي (و استعمار به سبك جديد پاگرفت . 11
  ]عواطف انسان هستند/ آرزوها[ •

  ).11:  1319حجازي(آرزوي توانائي در نهادش مجال اغوا يافت . 12
  حوزه مبدأ جاندار

  ]عواطف جاندار هستند/ آرزوها[ •
  ).1:  1345ابراهيمي(تو بيدار مي نشيني تا انتظار، پشيماني بيافريند . 13

  ]خواب جاندار است[  •
و را به تمامي آنچه  ازدست رفته است، به من، و به روياهاي خـوش  تنها خواب، ت. 14

  ).21:  1345ابراهيمي(بر بادرفته پيوند خواهدزد 
  حوزه مبدأ ماده

  ]ها ماده هستند دستاورد[  •
  ).20: 1369اسالمي ندوشن(و امكانات جامعه نيز در گرو ميزان دستاوردهاي اوست . 15

  ]اعمال ماده هستند[ •
  ).20: 1319حجازي(ي گفتار و كردار من توأم  بود  همه اين فكر با. 16

  ]دانش ماده است[ •
 ،داشـت  يرفت همة اين خروارها علم و معرفت را كه با البرز و الوند برابر زيرا مي. 17

 ).81: 1332نفيسي(در پيشگاه آقاي دكتر طيبي عرضه دارد 
  
  هاي مبدأ در زبان فارسي پربسامدترين حوزه 2.6

باشند بـا   شناختي مي هاي هستي پيكره پنج حوزه مبدأ زير كه همگي از دسته استعارهدر اين 
هاي مبدأ در اين پيكـره از زبـان    بسامدترين حوزه پر) به ويژه دو حوزه اول(اختالف زيادي 
؛ %)7مورد، 127(انسان. 3؛ %)20مورد،350(ظرف. 2 ؛%)41مورد، 684(يءش. 1: فارسي بودند

مبـدأ بـه   هاي  زهحو نيتر پس از آنها متداول. %)4مورد،79(ماده. 5؛ %)6مورد،101(جاندار. 4
ــه در ا  ــار رفت ــك ــرهيپ ني ــه ترت ك ــب ــد از  بي ــارت بودن ــفر. 6: عب ــورد،71(س . 7 ؛%)5م

. 11 ؛%)2مورد،22(غذا. 10 ؛%)3مورد،43(بنا. 9؛ %)3مورد،50(مكان. 8؛ %)4مورد،59(حركت
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 ؛%)1مورد،17(بدن ياعضا. 13 ؛%)1مورد،17(واناتيح. 12 ؛%)1مورد،18(يجسمان اتيتجرب
  .%)1مورد،14(يكينور و تار. 15 ؛%)1مورد،15(روين. 14

  :آوريم هاي مبدأ فوق مي هايي از حوزه در زير مثال
  حوزه مبدأ سفر

  ]زندگي سفر است[ •
  ).30: 1345ابراهيمي (تواني ديد  يي كه هزار راه را مي تو امروز بر فرازي ايستاده. 18
 كـردم  غير از زندگي خودم را طي مـي   هيك چشم بهم زدن من زندگي ديگري ب  هب. 19

 ).51: 1315هدايت (

  حوزه مبدأ حركت
  ]اعمال حركت هستند[ •

  ).90: 1315هدايت(سر گم شدن پيراهن دعوا راه انداخته بود . 20
  ]پيشرفت يك كشور حركت است[ •

اسـالمي  [...] (آمـده بـود  هاي بعـد از جنـگ دوم كـه شـرق بـه حركـت        نهرو در سال
  ).2: 1369ندوشن

  حوزه مبدأ مكان
  ]روابط عاطفي روابط مكاني هستند[ •

  ).1: 1315هدايت (ديگران وجود دارد  ي هولناكي ميان من و چه ورطه. 21
 ]ها مكان هستند فعاليت[ •

 ).40: 1337آل احمد(كشد  اش سرمي ي كار بچه كه به هر گوشه. 22

  حوزه مبدأ بنا
  ]اجتماعي بنا هستندهاي  نهاد[ •

 ).40: 1374بهنود(تزار فروريخت   امپراتوري  سرعت  به  و چنان. 23
  ).80: 1374بهنود(برپا شد   سوم  مجلس. 24

  حوزه مبدأ غذا
  ]اعمال غذا هستند[ •

 ).21: 1319حجازي(كنم، گرچه خيلي بيمزه باشد زياد بخندند  هر شوخي كه مي. 25
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  ).11: 1345ابراهيمي(انگيزد  پوزخند مرا برميآنچه هنوز تلخ ترين  . 26
  ]ها غذا هستند ايده[ •

 ).1: 1315هدايت( زهرآلود نوشتم. 27

  حوزه مبدأ تجربيات جسماني
  ]عواطف تجربيات جسماني هستند[ •

اگرچه نوازش نگاه و كيف عميقي كه از ديدنش برده بودم يكطرفه بـود و جـوابي   . 28
  ).10: 1315هدايت(برايم نداشت 

 ).1: 1315هدايت(كسي اظهاركرد  اين دردها را نميشود به. 29

  حوزه مبدأ حيوان
  ]انسان حيوان است[ •

را خواهد دريد و آسياي فلك پيوسـته بـر سـر موجـودات،       همچنان زورمند ناتوان. 30
  ).10: 1319حجازي(خواهدچرخيد 

  ]ذهن حيوان است[ •
 ).2: 1319حجازي(خود بگرديد  ، اول پيرامون]ذهن[براي رام كردن اين مركب سركش. 31

  حوزه مبدأ اعضاي بدن
  ]مكان عضو بدن است[ •

پيوسـت   ي رشـته هـا بـه او مـي     زيرا در قلب دنياي متمـدن جـاي داشـت و همـه    . 32
  ).50: 1319حجازي(

  ).71: 1337آل احمد(كردندكه خودشان را به لب ديوار برسانند  مي ها داشتند تقال  معلم. 33
  ]دعواطف عضو بدن هستن[ •

ــود، جگرگوشــه . 34 ــدگان اشــك آل ــا دي ــه ب ــي  ي خــود را ب [...] داد آســمان نشــان م
 ).50: 1319حجازي(

  حوزه مبدأ نيرو
  ]اعمال نيرو هستند[ •

  ). 80: 1374بهنود(  رفت  خانه  آقا استعفا داد و به  كه  گفت  سخن  و مستدل  كوبنده  چنان. 35
  ]وقايع نيرو هستند[ •
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و   آمدها مي پردازم كه بـراي خـودم اتفـاق افتـاده     اين پيشمن فقط بشرح يكي از . 36
 ).1: 1315هدايت(بقدري مرا تكان داده كه هرگز فراموش نخواهم كرد 

  حوزه مبدأ نور و تاريكي
  ]اهريمن تاريكي است/ خدا نور است[ •

سرزمين مهر و كشور روشنايي است، و ايـن روشـني، در پيكـار مـداوم بـا      ] ايران[. 37
  ).70: 1319حجازي(ي به سرمي برد اهريمن تيرگ
  ]آگاهي نور است[ •

 ).2: 1319حجازي(كند  سخن شيوا انديشه را تابان مي. 38
  

  نتايج فرعي. 7
مدار، آنچه همراستا با پاسخ به سواالت پژوهش اهميـت دارد، نتـايج    در يك پژوهش پيكره

مـدار   هاي پيكـره  تحليلبراي مثال، از خالل . شود ها حاصل مي فرعي است كه از اين تحليل
. كـرد  شناسي؛ از جمله نظريه استعاره مفهومي اشاره توان به نقد برخي نظريات كالن زبان مي

مـدار در   هاي پيكره همچنين نگارندگان در اين پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه در پژوهش
هـاي مفهـومي    از انواع استعاره) 1980(بندي ليكاف و جانسون بايد در طبقه زبان فارسي، مي
  .بازنگري شود

  
  سويگي نقض اصل يك 1.7

. اسـت ) Unidirectionality( سـويگي  يكي از مفاهيم مطرح در نظريه استعاره مفهومي، يـك 
هاي مفهومي، فهم مفاهيم انتزاعي و پيچيده از طريق مفـاهيم   دارد كه در استعاره اين اصل بيان مي

امـا   ).Kovecses 2010: 329( دهد ن رخ نميگيرد، ولي عكس آ تر صورت مي تر و ساده ملموس
براي مثال مشاهده شد كه مفهـوم  . مدار در زبان فارسي اين ادعا را رد كردند هاي پيكره داده

  :از طريق برخي مفاهيم ملموس ديگر بيان شده است» انسان«ملموس 
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  انسان
  اسباب بازي

  آب
  بنا

  پرنده
  حيوان

  
  شيء
  غذا
  كاال
  گياه
  دريا

 ]استانسان بنا [ •
تـوان فخرالنسـاي را از سـر نـو سـاخت       گيـري شـايد، كـه بـا آن مـي      چيز دنـدان . 39

 ).21: 1348گلشيري(
 ).61: 1348گلشيري(تا تو فقط بنشيني و خودت را درست كني . 40

 ]انسان شيء است[ •
 ).10: 1340آل احمد(اند  اش سرجهاز مدرسه معلوم شد كه خودش و زن و بچه. 41
 ).10: 1348گلشيري(ترسم روي دستم بماند به امت قسم، مي . 42

 ]انسان گياه است[ •
 ).70: 1319حجازي(ني را ديدم كسل و پژمرده فال. 43
 ).1: 1340آل احمد(كرده  ) پژمرده( ونالي كه كرد خودش را كنفت با اين نك. 44
  

  هاي پيكره مدار در پژوهش) 1980(بندي ليكاف و جانسون  لزوم بازنگريِ طبقه 2.7
از انـواع  ) 1980(بندي ليكـاف و جانسـون   خالل پژوهش اين نتيجه حاصل شد كه طبقهدر 

هـا در پژوهشـي    هاي مفهومي، پاسخگوي مناسبي جهت دسته بندي انـواع اسـتعاره   استعاره
  :كند پيكره مدار نيست، چراكه پژوهشگر را با دو مشكل اساسي روبرو مي
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 نگاشت؛عدم وجود معياري مشخص در تعيين نوع اسم . 1
 :براي مثال جمله زير را در نظر بگيريد

در هر حـال و   كند، كه مقصود نيك و ممدوحي را دنبال مي كسي مرد استوار يعني. 45
  ).70: 1319حجازي( از خودش خوشنود و مورد احترام ديگران  است روزگار كه باشد،

آرزوها مقصد /اهداف[توان گفت كه استعاره مفهومي نهفته در اين جمله  به وضوح نمي
در نظـر گرفتـه   ] زندگي سفر اسـت [تر  باشد و يا اينكه بايد استعاره مفهومي عام مي] هستند
ي موارد مشابه دو چندان  ها و مقايسه اين سردرگمي در مواجه با حجم عظيمي از داده. شود
  .گردد مي

هاي هستي شناختي و سـاختاري در برخـي    عدم وجود مرزي مشخص ميان استعاره. 2
 وارد؛م

هاي مفهومي در پژوهشي پيكره مدار مورد نظر اسـت،   وقتي تعيين انواع طبقات استعاره
شناختي و ساختاري در برخي موارد  هاي هستي تعيين مرزي مشخص براي تفكيك استعاره

هاي مفهومي، انسان پنـداري بـه    براي مثال در تقسيم بندي انواع استعاره. كار دشواري است
هـاي هسـتي شـناختي بيـان شـده اسـت        هـاي بـارز انـواع اسـتعاره     نـه عنوان يكـي از نمو 

)Kovecses,2010: 39 .(رسد، اما در مواجه  اين فرض در بسياري از موارد صحيح به نظر مي
] جامعه انسان است[براي مثال استعاره مفهومي . كند با مواردي پژوهشگر را دچار ترديد مي
  : نظر بگيريدرا كه در جمالت زير بازنمود يافته، در 

 ).20: 1319حجازي[...] (تواند آن باشد كه هدف يك جامعه نمي. 46
بــر اثــر همــين خاصــيت خــود را تــا بــه امــروز كشــانده اســت ] جامعــه ايرانــي[. 47

 ).2: 1319حجازي(
بـه عنـوان هسـتي    ] جامعـه انسـان اسـت   [نظر به شواهد فوق، معرفي استعاره مفهومي 

مـا اگـر بخـواهيم ايـن دو مـورد را در كنـار مـواردي كـه         رسد، ا شناختي بديهي به نظر مي
نظيـر خشـم و شـور و    (سخنوران براي جامعه روح، چشم، گوش و يا احساس و عواطف 

دهيم، آنگاه ايـن طبقـه بنـدي مـورد ترديـد قـرار        شوند قرار قايل مي...) درد و سردرگمي و
 .گيرد مي

اسـالمي  (هسـتند  ] جامعـه [و از همه بدتر آشفتگي فرهنگي و نفـاق و سـردرگمي   . 48
 ).2: 1369ندوشن
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اندازنـد و خشـك و عبـوس     روح كه مردم سرشان را پيش مي در جوامع بسته و بي. 49
 ). 30: 1369اسالمي ندوشن ... (گذرند مي

و غيـره و  [...] ترتيب ادارات و  نظم و حتي توسعه علم و فرهنگ و هيچ اصالحي. 50
 ).40: 1340جمالزاده( كرد هدنخوا را دوا ]اجتماع[ غيره درد اصلي

در ) 1980(گردد، شايد طبقه بندي ليكـاف و جانسـون    بنابراين همانطور كه مشاهده مي
مـدار   هاي پيكره رسد، اما در مواجهه با حجم عظيمي از داده بسياري موارد كارآمد به نظر مي

  .گردد با اشكاالتي روبرو مي
  

  گيري نتيجه. 8
اي متوازن از زبان فارسـي مشـاهده    هاي پيكره مدار در پيكره چنانچه از نتايج حاصل از داده

هاي مفهومي ابزاري پويا و فراگير براي درك مفاهيم انتزاعـي در زبـان فارسـي     شد، استعاره
هـاي   از كل انواع استعاره% 74شناختي با  هاي هستي در اين ميان استعاره. شوند محسوب مي

، جهتي با %20هاي ساختاري با  يشترين كاربرد را در زبان فارسي داشتند و استعارهمفهومي ب
ها پنج  در اين طبقه از استعاره. هاي بعدي قرار داشتند به ترتيب در رده% 1و تصويري با % 5

مـورد   127بـا  » انسـان «مـورد وقـوع،    350با » ظرف«مورد وقوع،  684با » اشيا« حوزه مبدأ
هـاي   از پركاربردترين حوزهمورد وقوع  79با » ماده«مورد وقوع و  101با » جانداران«وقوع، 

  .مبدأ مورد استفاده بودند
هـاي مبـدأيي هسـتند كـه فارسـي       ترين حوزه حوزه مبدأ زير نيز از متداول 10همچنين 

. 2 ؛%)41مــورد،684(يءشــ. 1: برنــد مــي زبانــان از آنهــا بــراي بيــان مفــاهيم انتزاعــي بهــره
ــو 350(ظـــرف ــان. 3؛ %)20رد،مـ ــورد،127(انسـ ــدار. 4؛ %)7مـ ــورد،101(جانـ . 5؛ %)6مـ

. 9؛ %)3مورد،50(مكان. 8؛ %)4مورد،59(حركت. 7 ؛%)5مورد،71(سفر. 6 ؛%)4مورد،79(ماده
ــا ــورد،43(بن ــذا. 10 ؛%)3م ــورد،22(غ ــتجرب. 11 ؛%)2م ــورد،18(يجســمان اتي . 12 ؛%)1م
نـور و  . 15 ؛%)1مـورد، 15(رويـ ن. 14 ؛%)1مورد،17(بدن ياعضا  .13 ؛%)1مورد،17(واناتيح
  .%)1مورد،14(يكيتار

در خالل اين پژوهش يكي از مفاهيم مطرح در نظريه اسـتعاره مفهـومي بـه نـام اصـل      
همچنين نگارندگان به اين نتيجه رسيدند  .يكسويگي در زبان فارسي مورد ترديد قرار گرفت

اي مفهومي، پاسخگوي مناسبي ه از انواع استعاره) 1980(بندي ليكاف و جانسون كه طبقهكه 
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ها در پژوهشي پيكره مدار در زبان فارسـي نيسـت و خـوب     بندي انواع استعاره جهت دسته
 .آيد است در اين طبقه بندي بازنگري به عمل
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  هاي مورد استفاده در پيكره فهرست كتاب
  .طرفه: ، اراكداشتم بار ديگر شهري كه دوست مي). 1345. (ابراهيمي، نادر

  .انتشار: ، تهرانها را بشنويم سخن). 1369. (اسالمي ندوشن، محمد علي
  .اميركبير: ، تهرانمدير مدرسه). 1337. (آل احمد، جالل
  .نشر علم: ، تهراناين سه زن). 1374. (بهنود، مسعود

  .كانون معرفت: ، تهرانخاك و آدم). 1340. (جمالزاده، محمدعلي
  .اميركبير: ، تهرانانديشه). 1319. (حجازي، محمد

  .انكتاب زم: ، تهرانشازده احتجاب). 1348. (گلشيري، هوشنگ
  .خوارزمي: ، تهرانسووشون). 1348. (دانشور، سيمين
  .اميركبير: ، تهراننيمه راه بهشت). 1332. (نفيسي، سعيد
  .جاويدان: ، تهرانبوف كور). 1315. (هدايت، صادق


