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  چکیده

 خرد مینوی از نامی «دانا» که است هاییپاسخ و هاپرسش مجموعه شامل و میانه فارسی زبان به متنی خرد مینوی
 مسجع نثر به باب هشت و دیباچه بر منثور مشتمل کتابی سعدی، گلستان. دهدمی پاسخ هاآن به وی، و پرسدمی
 و شده انجام ای کتابخانه و تحلیلی -توصیفی روش به پژوهش این. است شیرازی سعدی الدین مصلح قلم به

نام  19در مجموع  .است آن تحلیل و متن دو این و بدی در  نیکی مفهومی استعاره رخداد مقایسه آن؛ از هدف
مورد آن در مینوی  14ه نگاشت مانند]نیکی شیء است[،]نیکی عمل است[و ... برای مفهوم نیکی یافت شد ک

نام نگاشت مانند ]بدی شیء است[، ]بدی ویژگی است[ و  5مورد آن در گلستان سعدی مشاهده شد.  9خرد و 
مورد آن در گلستان سعدی یافت شد.] نیکی  2مورد آن در مینوی خرد و  4... برای مفهوم بدی یافت شد که 

در گلستان سعدی و ]نیکی  %67در مینوی خرد و  %60ا در مینوی خرد و ]بدی شیء است[ ب %41شیء است[ با 
فقط  "ویژگی"و  "تقدیر"در گلستان سعدی از پربسامدترین مفاهیم بودند. نام نگاشت های  %47عمل است[ با 

نام نگاشت شامل عمل، وسیله، محصول، موهبت، سرمایه و اندوخته، خصلت،  12در مینوی خرد مشاهده شد. 
یا اندیشه، جایگاه و موقعیت و انسان در مفهوم سازی بدی مشاهده نشدند و نام  مظروف، سهم، علم، فکر

 در مفهوم سازی نیکی مشاهده نشد و همچنین در مینوی خرد وجود نداشت. "گیاه"نگاشت 

 .مینوی خرد، گلستان سعدی، استعاره مفهومی، مضامین اخالقی، نیکی، بدیها: کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

 یک شامل( میانه فارسی) پهلوی زبان به است کتابی خرد مینوی یا( عقل روح آراء و احکام) خرد مینوی دادستان
. دهدمی پاسخ ها پرسش آن به عقل روح یا خرد مینوی و شودمی آغاز «دانا» از سوالی با هریک که پرسش 62 و مقدمه

 عداد در توانمی خرد به خاص توجه و بسیار حکم و اندرز دربرداشتن جهت از را خرد مینوی (1354: پیشگفتار تفضلی)
 شیرازی سعدی ایرانی پرآوازه ٔ  نویسنده و شاعر ٔ  نوشته گلستان. (1354:پیشگفتار تفضلی) آورد شمار به ها اندرزنامه

 دیباچه یک با( آهنگین) مسج َّع نثر به که استفارسی ادبیات در نثر کتابِ تأثیرگذارترین گلستان بسیاری، باور به. است
 و اندرزی و اخالقی پندهای و هاداستان ٔ  شیوه به و کوتاه آن هاینوشته بیشترِ. استشده نوشته نثر به باب هشت و
 دسته از دوکتاب این شد گفته که همانطور .(1356: مصاحب، غالمحسین) است شده نگاشته قمری، هجری 656 در

 . آیندمی شمار به ایاندرزنامه هایکتاب
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 اندرزی متون در اخالقی مضامین حوزه در اختصاصی تحقیق تاکنون است مشاهده قابل پژوهش پیشینه در چنانچه      
 مفهومی های استعاره بررسی به تحلیلی-توصیفی روش با تا شود می سعی حاضر پژوهش در و است نگرفته صورت

. شود پرداخته( اسالم از پس اندرزنامه)سعدی گلستان و( اسالم از پیش اندرزنامه)خرد مینوی کتاب دو در نیکی و بدی
 شده انتخاب تحقیق این برای دلیل بهمین که هستند فراوانی اخالقی مضامین دارای و اندرزی هردو مذکور کتاب دو
 سپس و شود می پرداخته حوزه این در مطرح مفاهیم و معاصر استعاره نظریه شرح به ای کتابخانه روش به ابتدا. اند

 متن، دو این در اخالقی یکی از رایج ترین فضایل و رذایل بعنوان نیکی و بدی اخالقی مضامین مفهومی های استعاره
 .گیرد قرار بررسی مورد سازی، مفهوم چگونگی بر تمرکز با
 

 پیشینه -1

 استکه گرفته صورت ای گسترده بسیار مطالعات فارسی ادبیات در چه و مذهبی متون در چه اخالقی مفاهیم زمینه در
 .شود می پرداخته ها آن از برخی بیان به

 سلمان سعد مسعود اشعار در «غم» سازیمفهوم چگونگی بررسی هدف با که تحقیقی( 1393) ابراهیمی و فضائلی     
  .اند داده انجام
 طبق متفاوتند، زبان دو شناختیرده نظر از که فارسی و انگلیسی زبان دو در «خشم» مفهوم( 2014) پیرزاد و مرادی     
 .اند داده قرار توجه مورد( 1980) جانسون و لیکاف مفهومی استعارۀ نظریۀ
 بررسی مورد استعاره شناختی سازوکار کمک به فارسی زبان در را «خشم» سازیمفهوم( 1393) ساسانی و ملکیان     
  .اندداده قرار
 ایپیکره شناسیزبان همچنین و شناختی شناسیزبان با ارتباط در توضیح ضمن خود نامه پایان در( 1394) تباری    
  .است پرداخته مفهومی هایاستعاره به
 فردوسی شاهنامۀ از داستان پنج در «کینه و خشم» شناختی هایاستعاره بررسی به( 1394) شریفی و شیروان حامدی    

  .پرداختند
 مشیری فریدون اشعار در «غم» واژۀ تصویری هایطرحواره و مفهومی هایاستعاره بررسی به( 1394) قاسمی    

  .است پرداخته
 استعارۀ نظریۀ اساس بر فارسی زبان در «خشم» استعاری سازی مفهوم بررسی به( 1394) همکاران و مولودی    

 .پردازند می مفهومی
 بررسی و فردوسی شاهنامۀ در مفهومی هایاستعاره مقصد و مبدأ هایحوزه استخراج( 1395) سراج و بختیاری    

 .اند داده انجام را( 2010) کووچش دیدگاه اساس بر رایج، مقصد و مبدأ هایحوزه با تطبیقی
 استعارۀ نظریۀ به توجه با و فارسی زبان در مفهومی هایاستعاره تاریخی تحول بررسی با که( 1395) دیلمقانی    

 کووچش ویژه به قومی و فرهنگی درون و درزمانی مطالعات دستاوردهای و( 1980) جانسون و لیکاف مفهومی
 ششم قرن عیار سمک کتاب متن از را هانگاشت و مقصد مبدأ، حوزۀ در مفهومی هایاستعاره تاریخی تغییرات( 2010)

 با درد و نگرانی حیرت، عشق، ترس، شرم، غم، خشم، شادی، چون عواطفی تحلیل این در. است کرده عنوان هجری
  .شدند نگاشت مبدأ های حوزه
 اند پرداخته ایپیکره و شناختی رویکردی با «ترس» مفهومی هایاستعاره بررسی به( 1395) همکاران و قوچانی     
 به مربوط آن نگاشتنام پربسامدترین که «حرکت» و «نیرو» ،«ماده» مبدأ هایحوزه که شد مشخص هاداده تحلیل از و

  .دارند زبانانفارسی نزد «ترس» حوزۀ سازیمفهوم در را فراوانی بیشترین بود، لرزیدن حرکتی فعلِ
( 1980 جانسون، و لیکاف) مفهومی استعارۀ نظریۀ چارچوب در مقاله این نویسندگان( 1395) همکاران و همتی     

 دادند نشان پژوهش این هاییافته که دادند قرار بررسی مورد فارسی زبان از مشخص ایپیکره در را استعاری حرکت



 251   /   و گلستان سعدی با رویکرد شناختی  بررسی استعاره مفهومی دو مضمون اخالقی نیکی و بدی در مینوی خرد 

 حوزۀ طریق از فارسی زبان در که بودند مفاهیمی پربسامدترین عواطف و زمان افکار، انتزاعی مفاهیم ترتیب به که
 .شدندمی بیان حرکت مبدأ
 تحلیل را زمان طول در فارسی زبان در شجاعت مفهوم که( 1396)افراشی آزیتا عاصی، مصطفی ثقفی، عشرت     
 .اند نموده
 سروده در غم و شادی مفهومی های استعاره مقایسۀ و بررسی به( 1396) زادهابوالحسنی و آزادیخواه و مقدمشریفی     
  .اند پرداخته( 1285- 1320) اعتصامی پروین معاصر شاعرۀ های
  .اندپرداخته فردوسی شاهنامه در اخالق مفهومی های استعاره بررسی به شناختی رویکرد با( 1397)بختیاری سراج،     
 مبنای بر  «نفرت و عشق» سازیمفهوم روند بررسی به که( 1398)افراشی آزیتا عاصی، مصطفی کوشکی، فاطمه     
 .اند پرداخته فارسی زبان هایداده معاصر و تاریخی پیکرۀ دو

 اندرزی منثور کهن متن یک مقایسه و اندرزی متون روی بر نیکی مفهومی استعاره پژوهش انجام رسد می نظر به     
 نو کاری( سعدی گلستان) اسالم از پس اندرزی منثور متن یک با( خرد مینوی)میانه فارسی زبان به اسالم از پیش
 .باشد

 
 روش پژوهش -2
 مینوی اخالقی متن .است شده گردآوری ای کتابخانه شیوه به ها داده. است تحلیلی-توصیفی نوع حاضر از وهشژپ

 خرد مینوی در "نیکی" سازی گرفتند. مفهوم قرار مطالعه مورد اخالقی مضامین بررسی گلستان سعدی جهتو  خرد
 موقعیت، و جایگاه اندیشه، و فکر وسیله، تقدیر، مظروف، سهم، محصول، موهبت، عمل، ویژگی، شیء،: صورت 14 به

 (.1جدول()1نمودار) شد مشاهده انسان و علم وضعیت، و حالت
 و حالت شهرت، اندوخته، و سرمایه وسیله، عمل، شیء،: صورت 9 به سعدی گلستان در "نیکی" سازی مفهوم
 .(2جدول()2نمودار)شد مشاهده زیورآالت و گفتار و سخن خصلت، وضعیت،
 .(3جدول()4نمودار) است تقدیر و حالت و وضعیت ویژگی، شیء،: صورت 4 به خرد مینوی در "بدی" سازی مفهوم
 .(4جدول()5نمودار) شد مشاهده گیاه و شیء: صورت 2 به سعدی گلستان در "بدی" سازی مفهوم

 شدند یافت خرد مینوی متن در تنها که بودند نگاشتی نام دو[ است ویژگی بدی/نیکی] و[ است تقدیر بدی/نیکی]
 متن نگارندگان یا نگارنده تقدیرگرایی بر مجددی تاکید مطلب این شاید و نشدند مشاهده اصال سعدی گلستان در و

 (.6 و 3نمودار) باشد خرد مینوی
 اندیشه، یا فکر علم، سهم، مظروف، خصلت، اندوخته، و سرمایه موهبت، محصول، وسیله، عمل،: های نگاشت نام
 .نشد مشاهده "بدی" در و داشتند وجود "نیکی" سازی مفهوم در فقط انسان و موقعیت و جایگاه
 .نداشت وجود "نیکی" سازی مفهوم در که شد مشاهده[ است گیاه بدی] ،"بدی" سازی مفهوم در
 به و است داشته را رخداد بیشترین ،%41 با خرد مینوی در[است شیء نیکی] صورتبه "نیکی" سازی مفهوم1

 گاهتکیه که ایشیء -ب است پاداش که ایشیء -الف مانند کاربردی موارد با شیء یا و تنهایی به شیء های صورت
 ایشیء -و ارزش با شیء -ه شودمی تبدیل دیگر شکل به شکلی از که ایشیء -د حرکت حال در شیء -ج است
 به که حرکت حال در شیء -ح شودمی داده مردمان به ایزدان سوی از که ایشیء -ز دارد شدن ربوده ارزش که

 .شد مشاهده پنهان شیء -ط رسدمی شخص
 .است بوده پربسامدترین سعدی گلستان متن در رخداد %47 با است عمل نیکی صورت به "نیکی" سازی مفهوم
 خرد مینوی در را رخداد بیشترین رخداد، %60 با خرد مینوی در[ است شیء بدی] صورتبه "بدی" سازی مفهوم

 منشاء از که حرکت حال در ایشیء -الف مانند کاربردی موارد با شیء و تنهایی به شیء صورت به که است داشته
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 بدکاران و اهریمن یا شر منشاء از که حرکت حال در ایشیء -ب آیدمی مردمان سمت به بدکاران و اهریمن یا شر
 داشت وجود حرکت حال در شیء -ج است شبیه دیگر شیء به که ایشیء -ب آیدمی آفریدگان سمت به

 گلستان در رخداد بیشترین رخداد، %67 با سعدی گلستان در[ است شیء بدی] صورت به "بدی" سازی مفهوم
 .داشت را سعدی
 سعدی گلستان در هم و خرد مینوی در هم[ است شیء بدی] و خرد مینوی در[است شیء نیکی] نگاشت نام

 .بود بررسی مورد متون در نگاشت نام پربسامدترین
 .بود نگاشت نام پربسامدترین سعدی گلستان در %47با [ است عمل نیکی] نگاشت نام
 .نداشت وجود خرد مینوی در همچنین و نشد مشاهده نیکی سازی مفهوم در "گیاه" نگاشت نام
 .شد مشاهده خرد مینوی در فقط "ویژگی" و "تقدیر" های نگاشت نام

 

 مبانی نظری 3-1
 :مفهومی استعاره 3-1-1

 محصول مفهومی نظام و دارد استعاری مبنایی ذهنی، مفهومی هایحوزه شناخت (8: 1980) جانسون و لیکاف اعتقاد به
 از و است زندگی روزمره واقعیات تبیین در اصلی نقش دارای مفهومی نظام این .است استعاری سازیمفهوم عملکرد

 دارد استعاری زیربنای نیز ما کردن عمل و اندوختن تجربه اندیشیدن، شیوۀ دارد، استعاری ساختاری نظام این که آنجا
 و لیکاف)نیست ادبی آرایه نوعی و شاعرانه تصویرسازیهای برای ابزاری صرفاً ایشان دید از استعاره (.66: 1395 افراشی،)

 و لیکاف. (5: همان) است دیگر چیزی وسیلۀ به یک چیز فهم و تجربه استعاره اصلی جوهرۀ بلکه (3: 1980 جانسون،
 ما زبان درنتیجه یافته اند ساختار استعاری صورتی به ما( هایکنش)هایفعالیت و مفاهیم که آنجا از معتقدند جانسون

 زبانمان روزمره کاربرد در شده پیشانگاشته از هایاستعاره از ندرتبه ما. استساختاریافته استعاری شیوهای به نیز
 صورتبه که مفاهیمی در بلکه ندارند وجود بریممی کار به که هاییواژه درون صرفاً هااستعاره این داریم؛ آگاهی
 آن درواقع زیرا کنیممی صحبت خاص ایشیوه به چیز یک مورد در ما. دارند حضور نیز میکنیم استفاده آنها از روزمره

. رسدمی ما عملکرد شیوه به تا شودمی دستبهدست صورت همین به فرایند این و کنیممی تصور صورت همان به را
 .)7-5 همان،)

 رسوموآداب هنر، فرهنگ، در بلکه یابندنمی زبانی بازنمود آنها همگی و اندذهنی سازوکارهای مفهومی هایاستعاره
 .(63: 2010 کووچش،) میشوند ظاهر نیز نمادها و

 :است کرده خالصه صورت این به را جانسون و لیکاف مفهومی استعاره نظریه کووچش
 هاواژه نه و است مفاهیم به مربوط خاصیتی استعاره .1
 شناختیزیبایی و ادبی هایآفرینش صرفاً  نه و است خاص مفاهیمی بهتر فهم استعاره نقش .2
 اندنیامده وجود به شباهت مبنای بر اغلب هااستعاره .3
 با افرادی توسط فقط نه و شودمی گرفته کار به عادی افراد توسط زحمت صرف بدون و روزانه استعاره .4

 ویژه استعدادهای
 کووچش،). است انسان استدالل و تفکر گریزناپذیر فرایند نوعی باشد، زائد زبانی زینت نوعی آنکه بجای استعاره .5
2010.) 

 

 نگاشت 3-1-2
 و است شده وارد زبانشناسی به ریاضیات از اصطالح این است نگاشت مفهومی هایاستعاره نظریه در اصلی مفهوم

 عشق] نظیر ثابتی الگوهای لیکاف.  دارد وجود مفهومی هایحوزه برخی میان که کندمی داللت مندینظام تناظرهای
 از ایمجموعه را نگاشت و  است استعاره ذهنی فرایند زبانی بازنمود درواقع که نامدمی نگاشتنام را[ است سفر

 مقصد حوزه از[ است سفر عشق]  نگاشتنام. (68 و 67: 1395 افراشی،) داندمی استعاره طرف دو بین موجود تناظرهای



 253   /   و گلستان سعدی با رویکرد شناختی  بررسی استعاره مفهومی دو مضمون اخالقی نیکی و بدی در مینوی خرد 

 توجه با ترتیب این به. است شده تشکیل عشق حوزۀ مفاهیم بر سفر حوزۀ مفاهیم نگاشت و سفر  مبدأ حوزه عشق،
 مقصد و مبدأ دوحوزۀ بین مفهومی تناظرهای از ثابت الگویی نگاشت هر» :اینکه بر مبنی (212: 1993) لیکاف گفته به

 است مبدأ حوزۀ در آنچه با است مقصد حوزه در آنچه بین شناختی هستی و مندنظام تناظر یک استعاره این در «است
 .دارد وجود

 

 استعاره انواع 3-1-3
 ساختی، هایاستعاره: گیرندمی قرار طبقه سه در دارند عهده بر که شناختی نقش به توجه با مفهومی هایاستعاره
 بندیتقسیم با حدودی تا بندیطبقه این. (61: 1980 جانسون، و لیکاف) جهتی هایاستعاره و شناختی هستی هایاستعاره

 به سنتی رویکرد با ارتباط در که (2007) همکاران و مونتگومری که بخشی تشخص و جانبخشی ملموس، گانۀسه
 حوزۀ مفهومی ساختار از استفاده با تا سازدمی قادر را زبان سخنگویان ساختی استعاره. دارد تطابق اند،داده ارائه استعاره

 یک ایجاد شناختی هستی هایاستعاره شناختی نقش. آورند دست به شناخت مقصد حوزۀ مفاهیم با رابطه در مبدأ
 مبدأ حوزۀ عنوان به اصلی هایجهت پایه بر جهتی هایاستعاره و است مفهوم یک برای جدید شناسانۀهستی مبنای
 .(82 – 78 افراشی) هستند ارتباط در اندمکانی موقعیت و جهت نشاندهندۀ که مفاهیمی با و گیرندمی شکل

 

 شناختی شناسی معنی  3-1-4
 از مستقل زبانی دانش نگرش، این اساس بر. شد مطرح لیکاف سوی از بار نخستین شناختی شناسی معنی اصطالح
 استعدادهای از بخشی را زبانی رفتار چامسکی، و فودور چون افرادی خالف بر لیکاف. نیست شناخت و اندیشیدن
 این در. آورند می فراهم را تحلیل و استدالل یادگیری، امکان آدمی برای که استعدادهایی داند؛ می انسان شناختی
 .)1383 صفوی،) «است آدمی عام شناخت از بخشی زبانی دانش» دیدگاه،
 معنی، ساخت رواین از است؛ استوار قراردادی مفهومیِ و تصوری هایساخت بر معنی شناختی، شناسی معنی در       
 آن به خود اعمال و تجارب از رشد حین در افراد که است«  ذهنی یمقوله» بازتاب شناختی، هایحوزه سایر مانند
 استعاره به اما اند،شده شناسایی زیادی تصوری فرایندهای و هاساخت شناختی، شناسی معنی ادبیات در. دهندمی شکل
 (.1997 سعید،) است شده ایویژه توجه

 

 استعاره تشبیه نظریۀ 3-1-5
 استعاره مطالعات اکثر عربی، و فارسی زبان در که است«  تشبیه ینظریه»  استعاره مطالعۀ رویکردهای مهمترین از یکی
 تعامل نظریه»  به میتوان که دارند رواج خصوص این در نیز دیگری رویکردهای. است بوده حوزه این چارچوب در
 عاریه و گرفتن عاریه معنی به و استفعال باب مصدر استعاره». کرد اشاره شناختی استعارۀ نظریۀ و«  گرایس نظریه» ،«

 معنای در آن استعمال و حقیقی معنای از لفظ گرفتن عاریه معنی به اصطالح در و است کسی از چیزی خواستن
 سنت. »(1380 نصیریان،) «باشد مشابهت اساس بر مجازی و حقیقی معنی میان وابستگی که شرطی به است، مجازی
 بود معتقد و میدانست آفرینی هنر برای شگردی را استعاره که گردد می باز ارسطو به غربیان میان در استعاره مطالعۀ

 این. گیرد قرار بررسی مورد ادبی صناعات و فنون میان در باید نیز دلیل همین به و است ادب زبان ویژۀ استعاره که
 کلی، طور به. (1380 صفوی،) است داشته رواج امروز به تا نیز ما میان که است استعاره به«  کالسیک نگرش» همان

 به شعر و ادبیات زبان در و شدمی محسوب«  مجازی» زبان کاربرد هایصورت مهمترین از یکی گذشته در استعاره»
 و ادبیات زبان در تزئینی حالت از استعاره شناختی شناسی معنی در اما. بود تشبیه نوعی واقع در استعاره. رفتمی کار
 .(1997 سعید،) «گرفت قرار نظر مد جهان تجربۀ برای راهی و زبان از بخشی عنوان به و گرفت فاصله شعر

 

  مفهومی استعارة 3-1-6
 جانسون، و لیکاف نظیر هاییپژوهش در. گرددمی باز استعاره دربارۀ تحقیق به شناختی معناشناسان پژوهش ترین جالب

 اندیشیدن فرایندهای و خارج جهان از ما بندی مقوله در بنیادین عنصری استعاره، که است شده تأکید نکته این بر
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 شودمی مربوط آن ،وجز«  ذهنی فضاهای» یا«  تصویری هایطرحواره» قبیل از دیگری بنیادین هایساخت به و ماست
 (.1383 صفوی،)

 همان یا استعاره سنتی نظریۀ برخالف این و کنندمی ایجاد شباهت هااستعاره که است معتقد استعاره امروزی نظریۀ
 -ب. عمل یا تفکر با مرتبط نه و اندزبانی مسائلی هااستعاره -الف که است مدعی مقایسه نظریۀ. است  مقایسه نظریۀ

 تنها استعاره -ج. است ب شبیه الف، بگوییم که است این مثل واقع در و است زبانی عبارتی است، ب الف، استعارۀ
 است معتقد استعاره معاصر نظریۀ اما. نیست شباهت سازندۀ خود و پردازدمی موجود پیش از هایشباهت توصیف به
 هااستعاره -ب است، زبانی ایمسئله اشتقاق نظر از تنها و عمل و تفکر به است مربوط عمدتا استعاره -الف. که
 قراردادی هایاستعاره نوع آن مبنای بر خود هاشباهت موارد بسیاری در چند هر باشند هاشباهت پایۀ بر توانندمی

 بر تجربه نوع یک از نسبی درك نمودن فراهم استعاره اصلی وظیفۀ -ج. اندنگرفته شکل شباهت مبنای بر که هستند
 هایشباهت اساس بر یا باشد قبلی مجزای هایشباهت مستلزم است ممکن امر این. است تجربه دیگر نوع اساس
 (.1980 جانسون، و لیکاف) جدید

 رد به خود مقالۀ در و است کرده خالصه فرضیه ُنه قالب در را استعاره شناختی نظریۀ مهم اصول( 2002)  جاکل 
 :از عبارتند گانه نه اصول این. است پرداخته جانسون و لیکاف معاصر استعارۀ نظریۀ زیربنایی اصول این تأیید یا

 به( تخصصی بسیار گفتمان در نیز و) عادی کامالً زبان در هااستعاره که کندمی بیان«  فراگیر استعارۀ اصل» .1
 .شوندمی یافت وفور
 آنها بایستمی بلکه داد، قرار بررسی مورد تنهایی به تواننمی را استعاری عبارات اکثر ،« حوزه اصل» اساس بر .2

 گسترۀ و حوزه دو مندنظام پیوند تصوری هایاستعاره: کرد قلمداد تصوری هایاستعاره زبانی هایبازنمایی منزلۀ به را
 منطبق هم با (Y) یا  مبدأ حوزۀ عنوان به دیگری و (X) یا  مقصد حوزۀ عنوان به یکی که هستند، متفاوت تصوری

 حوزۀ یک به توسل با X مثالً تصوری حوزۀ یک یعنی شود،می سازی تصور Y صورت به X حالت، این در. شوندمی
 .شودمی تصورسازی و درك Y مثالً  تجربی دیگر
 ساختارهای: سازندمی را منسجمی شناختی هایمدل تصوری، هایاستعاره مواقع، اغلب«  مدل اصل» طبق .3

 مدلهای» این. تر پیچیده واقعیت یِک شناختی کاربرد هایسازی ساده مثابه به یافته سازمان دانش از ایپیچیده گشتالتی
 هاییمدل شوند، بازسازماندهی روزمره، زبان شناختی زبانی هایتحلیل از استفاده با توانندمی که ،« آل ایده شناختی
 .باشند زبانی جامعۀ یک عمومی دیدگاه کنندۀ تعیین ناخودآگاه، شکلی به احتماال که شوندمی محسوب فرهنگی
 و تکوین در حتی که دهدمی نشان استعاره معنایی -شناختی مطالعات ،« تاریخی یا درزمانی اصل» براساس .4
 هایبازتاب وجود مطالعات این. شودنمی منفرد عبارات به مربوط استعاری، معنایی ایتوسیعه اکثر ها،زبان تاریخی رشد

  .کنندمی ثابت را تصوری هایحوزه کل میان در الگودار و مندنظام استعاری
 پیچیده و انتزاعی مقصد حوزۀ یک  «است Y مثابه به X» استعارۀ قاعده، یک عنوان به«  سویگی یک اصل» طبق .5
 ترراحت حسی تجربۀ برای و دارد ترساده ساختاری Y حوزۀ دهد،می توضیح Y ترعینی حوزۀ از استفاده با را X یعنی
 .است روشن جهتی دارای استعاری انتقال و است، ناپذیر برگشت Y و X میان رابطۀ اتصال، این در. است
 تغییر بدون مقصد حوزۀ از خاصی تصوری عناصر تصوری، هایاستعاره در که کندمی بیان«  تغییر عدم اصل» .6

 مباحث به حاضر حال در که است شده زیادی انتقادات فرضیه این بر. یابندمی انطباق مبدأ حوزۀ بر شان،اساسی ساختار
 .ندارد زیادی ارتباط استعاره این

 استعارۀ به مراجعه بدون که دارد وجود خاصی موارد. دارد تبیینی کارکردی استعاره،«  ضرورت اصل» طبق .7
 هایایده نظری، هایساخت ویژهبه انتزاعی، تصوری و مفهومی هایحوزه. شوندمی متصور یا درك ندرت به تصوری،

 ترینانتزاعی حتی دادن ارتباط با. باشندمی درك و حصول قابل ما برای استعاره از استفاده با تنها بعدالطبیعی ما و مجرد
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 تجربۀ و کنندمی فراهم شناخت برای جسمانی – زیستی یا بدنی، مبنایی تصوری، هایاستعاره حسی، ادراك به تفکرات
 .سازندمی منسجم و یکدست را ما

 اصطالح به یا معنا هم عبارت یک به را خود جای استعاره بالقوۀ معنامندیِ ،« خالقیت اصل» اساس بر .8
 رفتن بین از باعث ایگزاره و استعاری غیر شکلی به استعاره معنای تقلیل. دهدنمی ساده  دگرگفت یک زبانشناسان،

 .شودمی معنی از بخشی
 را نظر مورد مقصد حوزۀ توضیح یا توصیف از بخشی تنها هااستعاره که است آن کنندۀ بیان«  تمرکز اصل» .9
 هایبخش بر تمرکز همین. دارندمی پنهان را دیگر هایجنبه و روشن و برجسته را خاصی هایجنبه و کنندمی فراهم
 ایجاد تمایز کنند،می عمل مشابه مقصدِ  حوزۀ یک برای که مختلفی هایاستعاره میان که است مقصد حوزۀ خاص

 .(2002 جاکل،) است استعاره شناختی نظریۀ کالم جان اصل، نه همین جاکل، نظر از. کندمی
 

 بحث و بررسی -4
 ترجمه و تحلیل نیکی)فضیلت( در مینوی خرد با توجه به سطر و صفحه 4-1
 1نیکی

به تقدیر  :  چه نیکی و آراستگی و ثروت و قدرت و هنر و شایستگی به کام و کردار مردمان نیست بلکه 28/1
 سپهر و کار ایزدان باشد.

چه نیکی و آراستگی و ثروت و قدرت و هنر و شایستگی به کام و "حوزه مبدا محصول برای نیکی  در جمله 
،  سه بار درنظر گرفته شده است که در جمله نیکی به "کردار مردمان نیست بلکه به تقدیر سپهر و کار ایزدان باشد.

ردمان نیست، نیکی محصولی است که به اراده و خواست مردم نیست بلکه به اراده و کام یعنی اراده و خواست م
خواست ایزدان و تقدیر سپهر است و در جمله چه نیکی به کردار مردمان نیست، نیکی محصولی در نظر گرفته شده 

نیکی به کار ایزدان باشد، است که به تقدیر سپهر و کار ایزدان قابل دستیابی است نه به کردار مردمان و در جمله چه 
 نیکی محصولی است که نه به کردار مردمان بلکه به تقدیر سپهر و کار ایزدان حاصل میشود.

حوزه مبدا تقدیر را میتوان برای نیکی در نظر گرفت که به تقدیر سپهر  "چه نیکی به تقدیر سپهر باشد"در جمله  
 و کار ایزدان به مردمان عطا خواهد شد. 

 های به دست آمده از این جمله، شاید بتوان گفت نوعی اعتقاد به تقدیر در این جمله مستتر است.تحلیل با بررسی
 : و برای این که نیکی به آدمی برسد، سپاسگزاری بهتر است.72/1

 در جمله فوق  نیکی به عنوان شیء ای در نظر گرفته شده است که قابل تقسیم بین افراد است. 
، نیکان را به نیکی و بدان را به بدی شناختن و نیکان را پاداش دادن و بدان را سرزنش : و در ساالری87/1

 کردن بهتر است
 در جمله باال، نیکان را به نیکی شناختن مانند وسیله در نظر گرفته شده است.

 : به هیچ نیکی گیتی تکیه مکن98/1
 نیکی شیء است که می توان به آن تکیه داد.  )تکیه گاه(

 و ششم برای هرکسی نیکی آرزو کردن: 7/3
 نیکی در اینجا مانند موهبتی است که می توان آنرا برای دیگری  آرزو کرد. 

 : و پارسایان را در بهشت وضع چه و نیکی از چیست5/6
 نیکی در اینجا محصول است.

 : و هر نیکی و بدی به مردمان و آفریدگان دیگر چگونه رسد5/7
                                                           

1 nēkīh ،vehīh ،frarōnīh 



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      256

 رسد.شیء در حال حرکت در نظر گرفت که از منشاء خیر به سمت مردمان می توان به صورتنیکی را می

 نیکی را می توان به صورت شیء در حال حرکت در نظرگرفت که از منشاء خیر به سمت آفریدگان می رسد.
: هر نیکی و بدی که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر میرسد از هفتان)=هفت سیاره( و 17/7

 زده برج( میرسددوازدهان)=دوا
 رسد و نیکی مانند شیء در حال حرکت به آفریدگان می رسد.نیکی مانند شیء در حال حرکت به آفریدگان می

 : و اهریمن را آزار و بدی آرزوست و هیچگونه نیکی نیندیشد و نپذیرد23/7
د، که در جمله نیکی در جمله فوق در حقیقت دو جمله اهریمن نیکی نیندیشد و اهریمن نیکی نپذیرد وجود دار

 ای در ذهن است.نیندیشد در حقیقت نیکی فکر یا اندیشه
 و نیکی نپذیرد، نیکی مانند شیء ارزشمند است.

 : و اورمزد درستی اندیشد و کارش کار نیک و نیکی و راستی است6/9
 نیکی در اینجا عمل نیک یا کار نیک انجام دادن است، پس نیکی در این جمله، عمل است.

 : گوهر نیک را به هیچ وسیله به بدی و گوهر بدی را به هیچ طریقه به نیکی نمیتوان برگردانید8/9
تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل ، نیکی شیء است که می«گوهر بدی را  به نیکی نمیتوان برگردانید»در جمله 

 شود.
 : و اهرمن به سبب بد گوهری هیچ نیکی و راستی را نپذیرد10/9

 .،  نیکی شیء ارزشمندی است«اهریمن هیچ نیکی را نپذیرد»رت در عبا
 : که خرد بهتر است یا هنر یا نیکی؟2/10

 است. نیکی ویژگی
 .: که خردی که با آن نیکی نیست آن را خرد نباید شمرد4/10

 نیکی جزئی از خرد است پس نیکی شیء است.
هده مهر و ماه و آن دوازده برج که در دین دوازده : و آفریدگار اورمزد همه نیکی این آفریدگان را به ع5/11

 سپاهبد نامیده شده اند، سپرد
نیکی کار یا  «آفریدگار اورمزد همه نیکی این آفریدگان را به عهده مهر و ماه و آن دوازده برج سپرد»در جمله  

 عمل است که به عهده مهر و ماه و ..... سپرده شده است.
اند برای برهم زدن و ربودن آن نیکی از سیاره را که هفت سپاهبد اهرمن نامیده: پس اهرمن آن هفت 7/11

 مخلوقات اورمزد و برای مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده برج آفرید
 شود و، نیکی در این عبارت، شیء در نظر گرفته می«اهریمن آن هفت سیاره را برای برهم زدن آن نیکی آفرید»

، نیکی به شیءای مانند شده که ارزش ربوده شدن «فت سیاره را برای ربودن آن نیکی آفریداهریمن آن ه»در جمله 
 دارد.

 <شودآشکار می>: و نیکی مرد در خشم و خرد مرد در شهوت بدی انگیز 21/15
 شود ) در،  به معنای هنگام است(.بس نیکی مرد یک شیء پنهان است که در هنگام خشم آشکار می

 اندازه خوردن می این چند نیکی بدو رسد : چه از به37/15
 رسد.نیکی شیء در حال حرکت است که به شخص می« این چند نیکی بدو رسد»در عبارت 

 : و نیکی در اندیشه جای گیرد44/15
 گیرد.نیکی مظروفی است که در ظرف اندیشه جای می

 را راه ندهد : و هر دروجی به تن او چنان جایگزین شود که در تن او هیچ نیکی13/20
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 در عبارت فوق نیکی انسان است.
 دست آورد: که با کوشش آن نیکیی را که مقدر نشده است، نمیتوان به4/21

 در جمله باال، نیکی تقدیر است.
 <شود>: چه هنگامی که تقدیر برای نیکی یا بدی فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان5/22

 نیکی تقدیر است.
کنند که اهرمن بدکار به کنند و به مینو آن را آشکار میدان آن بخشش را بدین سبب کمتر می: اما ایز8/23

دزدد و به بدان و ناشایستگان آن بهانه به نیروی هفت سیاره خواسته و نیز هر نیکی دیگر را از نیکان و شایستگان می
 بخشد.بیشتر می

 نیکی شیء است.دزدد، هر نیکی دیگر را از نیکان و شایستگان می
 بخشد، نیکی شیء است.به بدان و ناشایستگان بیشتر می <هر نیکی>
 : و از نیکی بیشتر بهره یافتند؟3/26

 از نیکی بهره یافتن، نیکی سهم است.
 : که آنچه در مورد ایشان از جهت نیکی یا بدی میپرسی، آگاه باش و بدان ....9/26

 ت.از جهت نیکی می پرسی، نیکی یک ویژگی اس
 : که سرانجام آن نیکیی که از ایشان بایست به آفریدگان اورمزد میرسید، رسیده است13/26

 نیکی موهبت است.
 : و آن سرزمینی بدتر است که به نیکی و ایمنی و آسایش در آن نتوان زیست16/32
 توان حالت و وضعیت در نظر گرفت.نیکی را می 
 درست بودن نسبت به هرکس : و پنجم آرزوی نیکی کردن به نیکان و8/36

 نیکی، عمل است.
بیند : و چهاردهم کسی که نیک چشمی نیکان را خواهد و خرد نیز نسبت به نیکیی که در نیکان می17/36

 نیک چشم باشد
 نیکی شیء قابل رویت است. –بیند نیکیی که در نیکان می

 ست.نیکان ظرف و نیکی مظروف ا -                                  
 : و بیست و هفتم کسی که خود نیکی کند و به دیگران نیز تعلیم نیک دهد30/36

 به دیگران نیز تعلیم نیک دهد، نیکی علم است. <نیکی را >نیکی، عمل است و در 
: که چرا نیکی گیتی را بنابر شایستگی به هر کسی قسمت نمیکنند ولی روان را در جهان دیگر بنابر 2/37

 مواخذه میکنند شایستگی کردارش
 نیکی قسمت نمیکنند نیکی، سهم است.

: مردم آن باشد که به آفریدگاری اورمزد و نابودکنندگی اهرمن و بودن رستاخیز و تن پسین و نیز به هر 6/41
 نیکی و بدی دیگری که در گیتی و مینو است بی گمان باشد

 است.به هر نیکی که در گیتی و مینو است، بی گمان باشد؛ نیکی شیء 
 اش این است که زندگی مردم در آنجا سیصد سال است: و نیکی25/43

 نیکی در اینجا ویژگی است.
: که مرد کاهل و نادان و بد هنگامی که بخت با او یار شود، کاهلیش به کوشش همانند شود و نادانیش 5/50

 به دانایی و بدیش به نیکی
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 گر است.بدیش به نیکی همانند شود، نیکی شیء شبیه شیء دی
 : که پرستش ایزدان و سپاسگزاری از نیکی ایزدان را چگونه باید کرد2/51

 نیکی موهبت است.
: و به این بیگمان بودن که ایزدان به مردمان، گذشته از نیکی، هیچگونه بدی ندهند و اهرمن و دیوان، 15/51

 گذشته از بدی هیچگونه نیکی ندهند.
 شود.ایزدان به مردمان داده مینیکی در اینجا شیء است که از سوی 

: این نیز پیداست که مرد نادان بدخیم اگر هم بسیار به احترام و توانگری و قدرت برسد، با این همه 32/56
 نباید برای آن نیکی و قدرت بدو احترام گزارد

 نیکی، جایگاه و  موقعیت است. 
 تر است: که انسان به نیکی و بدی کدامیک شناخته2/59

 ی شناختن، نیکی ویژگی است.به نیک

 :)که آن کسی که کارش با نیکان است، نیکی پذیرد.( و آن که کارش با بدان است، بدی.13/59
 نیکی، ویژگی است.

 :  که نسبت به ایزدان سپاسگزار بودن و برای همه نیکی آرزو کردن5-4/62
 نیکی آرزو کردن، نیکی موهبت است.

صورت: شیء، ویژگی، عمل، موهبت، محصول، سهم، مظروف، تقدیر،  14به در مینوی خرد  "نیکی"مفهوم سازی 
 وسیله، فکر و اندیشه، جایگاه و موقعیت، حالت و وضعیت، علم و انسان مشاهده شد.

مورد  11مورد، بیشترین رخداد را داشته است که  20صورت ]نیکی شیء است[ با بسامد به "نیکی"مفهوم سازی  
ای که پاداش است شیء -مورد دیگر این شیء موارد کاربردی داشته مانند الف 9ی بوده و در ها شیء به تنهایاز آن
 -شود های که از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشیء -شیء در حال حرکت د -گاه است جای که تکیهشیء -ب

شیء  -شود حان داده میای که از سوی ایزدان به مردمشیء -ای که ارزش ربوده شدن دارد زشیء -شیء با ارزش و
 شیء پنهان -رسد طدر حال حرکت که به شخص می

مورد کاربرد در جایگاه دوم قرار دارد و ]نیکی عمل است[،]نیکی محصول است[ و  5]نیکی ویژگی است[  با 
]نیکی  کاربرد در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن ]نیکی تقدیر است[، ]نیکی مظروف است[ و 4]نیکی موهبت است[ با 
مورد کاربرد قرار دارند و کمترین کاربرد یعنی یک مورد استفاده به موارد زیر اختصاص  2سهم است[ با هرکدام 

داشت: ]نیکی جایگاه و موقعیت است[، ]نیکی انسان است[، ]نیکی علم است[، ]نیکی حالت و وضعیت است[، ]نیکی 
 فکر یا اندیشه است[و ]نیکی وسیله است[.

 

  صفحه و سطر به توجه با خرد مینوی در( رذیلت)بدی تحلیل و ترجمه 4-2
 بدتری و بد
: و در ساالری، نیکان را به نیکی و بدان را به بدی شناختن و نیکان را پاداش دادن و بدان را سرزنش کردن 87/1

 .بهتر است
 پس بدی در اینجا شیء در نظر گرفته شده است.

 <فریدگان دیگر چگونه رسدو هر نیکی و بدی به مردمان و آ>: 5/7
 رسد.توان به صورت شیء در حال حرکت در نظر گرفت که از منشاء شر به سمت مردمان میبدی را می

 بدی را می توان به صورت شیء در حال حرکت در نظر گرفت که از منشاء شر به سمت آفریدگان می رسد.
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دیگر میرسد ازهفتان)=هفت سیاره( و دوازدهان)=دوازده : هر نیکی و بدی که به مردمان و نیز به آفریدگان 17/7
 برج( میرسد.

 رسد.بدی مانند شیء در حال حرکت به آفریدگان می
 بدی مانند شیء در حال حرکت به مردمان می رسد.

 : و اهریمن را آزار و بدی آرزوست و هیچگونه نیکی نیندیشد و نپذیرد23/7
 اهریمن آرزوی آن را دارد.بدی یک وضعیت در نظر گرفته می شود که 

 <شودآشکار می>: و نیکی مرد در خشم و خرد مرد در شهوت بدی انگیز 21/15
 بدی شیء است.

 <شود>: چه هنگامی که تقدیر برای نیکی یا بدی فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان5/22
 بدی تقدیر است. 

 میپرسی، آگاه باش و بدان : که آنچه در مورد ایشان از جهت نیکی یا بدی9/26
 از جهت بدی می پرسی، بدی یک ویژگی است.

: که مرد کاهل و نادان و بد هنگامی که بخت با او یار شود، کاهلیش به کوشش همانند شودو نادانیش 5/50
 به دانایی و بدیش به نیکی.

 بدیش به نیکی همانند شود، بدی مانند شیء است که به شیء دیگر شبیه است.
: و به این بیگمان بودن که ایزدان به مردمان، گذشته از نیکی، هیچگونه بدی ندهند و اهرمن و دیوان، 15/51

 گذشته از بدی هیچگونه نیکی ندهند.
 شود.بدی در اینجا شیء است که از سوی اهریمن و دیوان داده می

 : که انسان به نیکی و بدی کدامیک شناختهتر است؟2/59
 ویژگی است.به بدی شناختن، بدی 

 تر است.: و آن کسی که نشست و کارش با بدان است و نامش را به بدنامی برند، آن مرد به بدی شناخته5/59
 بدی ویژگی است.

 : و کسی که با بدان پیوندد، بدی با خود آورد8/59
 بدی، شیء است.

 است، بدی. :)که آن کسی که کارش با نیکان است، نیکی پذیرد.( و آن که کارش با بدان13/59
 بدی، ویژگی است.

 صورت: شیء، ویژگی،وضعیت و تقدیر مشاهده شد.  4در مینوی خرد به  "بدی"مفهوم سازی 
مورد از  3مورد، بیشترین رخداد را داشته است که  9صورت ]بدی شیء است[ با بسامد به "بدی"مفهوم سازی 

ای در حال حرکت که شیء -کاربردی داشته مانند الف مورد دیگر این شیء موارد 6ها شیء به تنهایی بوده و در آن
 و اهریمن یا شر منشاء از که حرکت حال در ایشیء -آید باز منشاء شر یا اهریمن و بدکاران به سمت مردمان می

شیء در حال حرکت. ]بدی ویژگی  -ای که به شیء دیگر شبیه است جشیء -ب آیدمی آفریدگان سمت به بدکاران
مورد کاربرد در جایگاه دوم قرار دارد و دو استعاره مفهومی ]بدی تقدیر است[ و ]بدی وضعیت و حالت  4است[ با 

 مورد کاربرد در پیکره یافت شدند. 1است[ هرکدام با 
 

  صفحه و باب حکایت، به توجه با سعدی گلستان در( فضیلت)نیکی تحلیل 4-3
 نیکی

 نماند فالن برآید بانگ که پیشتر زان     عمر شمار غنیمت و فالن ای کن خیری:  51 ص اول، باب ،(2)حکایت
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 .است عمل خیر فوق، جمله در
 آراسته( نیکی)بصالح ایشان ظاهر بودند من صحبت در روندگان از چند تنی: 100 ص اول، باب ،(17)حکایت

 مناسب نه کرد حرکتی اینان از یکی تا کرده معین ادراری و بلیغ ظنی حسن طایفه این حق در بزرگان از را یکی و
 درویشان حال

 .است زیورآالت نیکی بود، آراسته نیکی به ظاهرش
 نکوئی کن خدای خلق با     بخشد تو بر خدای که خواهی :107 ص اول، باب ،(20) حکایت
 .است عمل نکوئی

 در را همگنان که محضر نیک النفس کریم بود ای خواجه را زوزن ملک: 113 ص اول، باب ،(24) حکایت
 گفتی نکوئی غیبت در و کردی خدمت مواجهه

 .است گفتار و سخن نکوئی
 به دوخته بلقمه سگ دهن     کن نکوئی هم اندیش بد با :130 ص اول، باب ،(33)حکایت
 .است عمل نکوئی

 نام و نیازردم رعیتش گرفتم که را مملکتی هر عزوجل، خدای، بعون گفتا :140 ص اول، باب ،(41) حکایت
 نبردم بنکوئی جز پادشاهان
 .است وسیله نکوئی بردن، نیکویی به پادشاهان نام

 دوستی شرط خداوند، ای: گفت بود او با که حاذق جهاندیده فیلسوف وزیر :211 دوم،ص باب ،(33)حکایت
  .بمانند زاهد تا مده چیزی را زاهدان و بخوانند دیگر تا بده زر را عالمان کنی، نکوئی طایفه هردو با که آنست

 .است عمل نکوئی
 مشهور بنیکوی بلندش نام بماند     بابد تا لیک و طائی حاتم نماند: 236 ص دوم، باب ،(48)حکایت

 .است وسیله نیکوئی  بماند، مشهور نیکویی به بلندش نام
 در است آمده اختیار آن بعلت گفتنم سخن امتناع: گفتم دوستان از را یکی: 315ص چهارم، باب ،(1)حکایت

 .نبیند نیکی که به آن دشمن: گفت. آید نمی بدی بر جز دشمنان دیده و افتد اتفاق بد و نیک سخن در که اوقات غالب
 .است شیء نیکی نبیند، نیکی

 مرسان شر نیست، امید تو بخیر مرا     کسان بخیر آدمی بود امیدوار: 324ص چهارم، باب ،(10)حکایت
 بود امیدوار کسان خیر به  آدمی
 است عمل نیکی
 مرسان شر نیست، امید تو بخیر مرا
 است خصلت خیر

 مصلحت را اذیتش و کشیدند می بلیتش داشت، که جاهی بعلت قریه مردم: 326 ص چهارم، باب ،(12)حکایت
 دیده خوابی ترا: گفت بودش؛ آمده بپرسش باری داشت، نهانی عداوتی او با که اقلیم آن خطبای از یکی تا دیدند، نمی
 باد خیر ام،

 .است وضعیت خیر
 بروی ببندی که نتوانی در     بکوی شد برون چو نکوئی نام: 446ص هفتم، باب ،(5)حکایت
 .است  شهرت نکوئی

 کرد درم و دینار سر اندر عاقبت سر     نیندوخت خیر درم و بدینار که آنکس :516ص هشتم، باب ،(2)حکایت
 .است اندوخته و سرمایه خیر

 گذاشتت معطل نه او فضل و زانعام     بخیر شدی موفق که کن خدای شکر :517 ص هشتم، باب ،(2)حکایت
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 .است عمل خیر
 بیند سختی ناتوانی وقت در نکند، نکوئی توانایی حال در هرکه :539 ص هشتم، باب ،(32)حکایت
 .است عمل نکوئی

 دوزی پوستین گرگ نکند     نیاموزی نیکوی بدان از :546 ص هشتم، باب ،(37)حکایت
 .است عمل نیکوی
 خصلت، شیء، گفتار، و سخن زیورآالت، وسیله، عمل،: صورت 9 به سعدی گلستان در "نیکی" سازی مفهوم
 .شد مشاهده اندوخته و سرمایه شهرت، وضعیت،

 . است داشته را رخداد بیشترین مورد، 8 بسامد با[ است عمل نیکی] صورتبه "نیکی" سازی مفهوم .
 گفتار و سخن نیکی] ،[است زیورآالت نیکی] و دارد قرار دوم جایگاه در کاربرد مورد 2 با[  است وسیله نیکی]
 و سرمایه نیکی] و[ است شهرت نیکی] ،[است وضعیت نیکی] ،[است خصلت نیکی]،[است شیء نیکی] ،[است

 . دارند قرار سوم رتبه در کاربرد 1 با[ است اندوخته
 

 صفحه و باب حکایت، به توجه با سعدی گلستان در( رذیلت)بدی تحلیل 4-4
 بست باطل خیال و پخت بیهده دماغ     داشت نیکی چشم و کشت بدی تخم هرآنکه: 79ص.اول باب(10)حکایت

 .است گیاه بدی
 غالب در است آمده اختیار آن بعلت گفتنم سخن امتناع: گفتم دوستان از را یکی: 315ص.چهارم باب(1)حکایت

 .آید نمی بدی بر جز دشمنان دیده و افتد اتفاق بد و نیک سخن در که اوقات
 .است رویت قابل شیء بدی

 مرسان شر نیست، امید تو بخیر مرا      کسان بخیر آدمی بود امیدوار: 324ص.چهارم باب(10)حکایت
 .است شیء شر

 نکته. دارد وجود رخداد یک با[ است گیاه بدی] و رخداد دو با[ است شیء بدی] صورت دو به بدی سازی مفهوم
 قابل شیء بدی] و[ است شیء بدی] صورت دو به سازی مفهوم این در[ است شیء بدی] که است این ذکر قابل

 .است بندی تقسیم قابل[ است رویت
 
 . نتیجه گیری5
نگارنده یا نگارندگان این نخستین نکته حاصل از مطالعه نیکی و بدی در مینوی خرد این است که بیش از هرچیز  -1

 و خواست جز به که های متن تاکید دارند پاسخ و ها متن اخالقی  تقدیرگرا بوده اند.  به نحوی که در اکثر پرسش
نیست و شاید بتوان احتماال این تقدیرگرایی را ناشی از تفکرات زروانی  ممکن کاری هیچ سپهر و ایزدان تقدیر و اراده

 اسانی دانست.رایج در اواخر دوره س
 برای نمونه به موارد زیر اشاره می شود:

 سپهر تقدیر به بلکه نیست مردمان کردار و کام به شایستگی و هنر و قدرت و ثروت و آراستگی و نیکی چه:   28/1
 .باشد ایزدان کار و
 دانایی به نادانیش شودو همانند کوشش به کاهلیش شود، یار او با بخت که هنگامی بد و نادان و کاهل مرد که: 5/50
  .نیکی به بدیش و
 <شود>کاردان نادان و گمراه کار در دانا  رسد فرا بدی یا نیکی برای تقدیر که هنگامی چه: 5/22
شاید به  خرد مینوی برتری بسامد نیکی به عنوان فضیلت اخالقی در هردو متن و بدی به عنوان رذیلت اخالقی در -2

این خاطر باشد که نگارنده یا نگارندگان این متن نیکی را به عنوان یک فضیلت اخالقی توصیه شده در نظر گرفته و 
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مرتبا بر آن تاکید داشته اند و طبق صنعت بکارگیری متضاد در متن هرجا نیکی بکار رفته از متضاد آن بدی هم نام برده 
 شده است.

 تقدیر، مظروف، سهم، محصول، موهبت، عمل، ویژگی، شیء،: صورت 14 به خرد مینوی در "نیکی" سازی مفهوم -3
 (.1()جدول1)نمودار.شد مشاهده انسان و علم وضعیت، و حالت موقعیت، و جایگاه اندیشه، و فکر وسیله،

صورت: شیء، عمل، وسیله، سرمایه و اندوخته، شهرت، حالت و  9در گلستان سعدی به  "نیکی"مفهوم سازی   -4
 (.2()جدول2ت، خصلت، سخن و گفتار و زیورآالت مشاهده شد.)نموداروضعی

صورت: شیء، ویژگی، وضعیت و حالت و تقدیر  4در مینوی خرد به  "بدی"مفهوم سازی  -5
 (.3()جدول4است.)نمودار

 (.4()جدول5صورت: شیء و گیاه مشاهده شد.)نمودار 2در گلستان سعدی به  "بدی"مفهوم سازی   -6

 شدند یافت خرد مینوی متن در تنها که بودند نگاشتی نام دو[ است ویژگی بدی/نیکی] و [است تقدیر بدی/]نیکی -7
 متن نگارندگان یا نگارنده تقدیرگرایی بر مجددی تاکید مطلب این شاید و نشدند مشاهده اصال سعدی گلستان در و

 (.6و  3)نمودار.باشد خرد مینوی

سرمایه و اندوخته، خصلت، مظروف، سهم، علم، فکر یا اندیشه، نام نگاشت های: عمل، وسیله، محصول، موهبت،  -8
 مشاهده نشد. "بدی"وجود داشتند و در  "نیکی"جایگاه و موقعیت و انسان فقط در مفهوم سازی 

 وجود نداشت. "نیکی"، ]بدی گیاه است[ مشاهده شد که در مفهوم سازی "بدی"در مفهوم سازی  -9

و به  است داشته را رخداد بیشترین ،%41 با در مینوی خرد[است ءشی نیکی] صورتبه "نیکی" سازی مفهوم -10
 گاهتکیه که ایشیء -ب است پاداش که ایشیء -الف کاربردی مانند با موارد و یا شیء تنهایی صورت های شیء به

 ایشیء -و ارزش با شیء -ه شودمی تبدیل دیگر شکل به شکلی از که ایشیء -د حرکت حال در شیء -ج است
 به که حرکت حال در شیء -ح شودمی داده مردمان به ایزدان سوی از که ایشیء -ز دارد شدن ربوده ارزش که

 پنهان مشاهده شد. شیء -ط رسدمی شخص

رخداد در متن گلستان سعدی پربسامدترین بوده  %47به صورت نیکی عمل است با  "نیکی"مفهوم سازی  -11
 است.

مینوی  در را رخداد بیشترین رخداد، %60 در مینوی خرد با[ است شیء بدی] صورتبه "بدی" سازی مفهوم -12
 از که حرکت حال در ایشیء -الف مانند کاربردی با موارد شیء و تنهایی به شیء که به صورت است داشته خرد
 و اهریمن یا شر منشاء از که حرکت حال در ایشیء -ب آیدمی مردمان سمت به بدکاران و اهریمن یا شر منشاء

 حرکت وجود داشت حال در شیء -ج است شبیه دیگر شیء به که ایشیء -ب آیدمی آفریدگان سمت به بدکاران

رخداد، بیشترین رخداد در گلستان  %67به صورت ]بدی شیء است[ در گلستان سعدی با  "بدی"مفهوم سازی  -13
 سعدی را داشت.

 هم در مینوی خرد و هم در گلستان سعدیاست[در مینوی خرد و ]بدی شیء است[  شیء ]نیکی نگاشت نام -14
 .بود بررسی مورد متون در نگاشت نام پربسامدترین

 در گلستان سعدی پربسامدترین نام نگاشت بود. %47نام نگاشت ]نیکی عمل است[ با  -15

 .نداشت وجود خرد مینوی در همچنین و نشد مشاهده نیکی سازی مفهوم در "گیاه" نگاشت نام -16

 .شد مشاهده خرد مینوی در فقط "ویژگی" و "تقدیر" های نگاشت نام -17
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 ضمایم )نمودارها و جداول( 
 درصداستعاره های مفهومی نیکی در مینوی خرد -1نمودار

 
 

 درصد استعاره های مفهومی نیکی در مینوی خرد -1جدول
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 درصد استعاره های مفهومی نیکی در گلستان سعدی -2جدول

نام 

 نگاشت

 (خیر)نیکی
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 است
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 مجموع
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 پیکره کل
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 مقایسه استعاره های مفهومی نیکی در مینوی خرد و گلستان سعدی -3نمودار
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 خرد مینوی در بدی مفهومی های درصداستعاره -3جدول

بدی وضعیت و حالت  بدی ویژگی است بدی شیء است نگاشتنام 

 است

 بدی تقدیر است

 کل در رخداد مجموع
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 گلستان سعدی در بدی مفهومی های درصداستعاره -5نمودار

 
 گلستان سعدی در بدی مفهومی های درصداستعاره -4جدول

 بدی گیاه است بدی شیء است نام نگاشت

 %33 %67 پیکره کل در رخداد مجموع

 سعدی گلستان و خرد مینوی در بدی مفهومی های استعاره مقایسه -6نمودار
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 ملی همایش نخستین مقاالت مجموعه. «فردوسی شاهنامه در مفهومی هایاستعاره(. »1395) سراج اشرف و محمود بختیاری،
 .128-109:صص تهران،: پارسی نویسه نشر. افراشی آزیتا کوشش به. شناختی معناشناسی

. ارشد کارشناسی نامۀپایان. «ایپیکره و شناختی رویکردی: فارسی زبان در خشم مفهومی هایاستعاره(. »1394) فاطمه تباری،
 .تهران: فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 .ایران فرهنگ بنیاد تهران،انتشارات خرد، مینوی نامه واژه(. 1348)احمد تفضلی،

 .ایران فرهنگ بنیاد انتشارات تهران، خرد، مینوی(. 1354)احمد تفضلی،

 .سخن انتشارات تهران، اسالم، از پیش ایران ادبیات تاریخ(. 1386)احمد تفضلی،

 پایان. «ای پیکره و شناختی رویکردی: فارسی زبان در شجاعت مفهومی های¬استعاره تاریخی تحول(. »1396)عشرت ثقفی،
 . جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه. خارجی زبانهای و ادبیات دانشکده. دکتری نامه

 از داستان پنج در کینه و خشم شناختی مدل و شناختی هایاستعاره بررسی(.» 1394) شهال شریفی، و زهرا شیروان، حامدی
 انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ فارسی، حماسی شعر و شاهنامه شناسیمخاطب همایش هایمقاله مجموعه ،«فردوسی شاهنامۀ
 .مشهد فردوسی دانشگاه

 نخستین مقاالت مجموعه. «عیار سمک متن: فارسی زبان در مفهومی هایاستعاره تاریخی بررسی(. »1395) سارا دیلمقانی،
 .77-55:صص تهران،: پارسی نویسه نشر افراشی، آزیتا کوشش به شناختی معناشناسی ملی همایش

 ،11س.اخالق نامه پژوهش.«شناختی رویکرد: فردوسی شاهنامه در اخالق حوزه مفهومی های استعاره(.»1397)بختیاری سراج،
 .141-127صص ،40ش

 اشعار در شادی و غم مفهومیِ های استعاره مقایسۀ(. »1396) زادهابوالحسنی وحیده و مریم آزدایخواه، آزاده، مقدم،شریفی
 :DOI) دیجیتال ،شناسه1396 دی 16 تاریخ از آنالین انتشار  پژوهی،زبان نشریه. «اعتصامی پروین

10.22051/jlr.2018.15235.1330) 

 .مهر سورۀ: تهران ادبیات، به شناسیزبان از(. 1383) کوروش صفوی،

 پژوهشگاه وحیانی اخالق تخصصی دوفصلنامه ،«خرد مینوی منظر از زرتشت دین در  اخالق(. »1392)مصطفی فرهودی،
 .103-87صص. 1392 زمستان و پاییز ،5 شماره دوم، سال معراج، وحیانی علوم

. "سلمان سعد مسعود شعر در «غم» احساس مفهومی هایاستعاره بررسی"(. 1393) شیما ابراهیمی، و مریم سیَّده فضائلی،
 .65-80صص: 13 شمارۀ چهارم، سال غنایی، ادبیات و زبان مطالعات نشریۀ

 نامۀپایان. «مشیری فریدون اشعار در غم واژه تصویری هایطرحواره و مفهومی های استعاره بررسی(. »1394) آزاده قاسمی،
 .مشهد فردوسی دانشگاه ارشد، کارشناسی

 رویکردی: فارسی زبان در: ترس حوزۀ مفهومی هایاستعاره(. »1395) عاصی مصطفی سید و افراشی آزیتا، بیتا؛ قوچانی،
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 .226-201: صص
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 ششم، سال ، شناسی زبان هایپژوهش نشریۀ. «فارسی زبان در خشم سازیمفهوم(. »1393) فرهاد ساسانی، و معصومه ملکیان،
 (.37-56:صص) ،2 شماره

 الگوی تحلیل بنیاد پیکره رویکرد کاربست( »1394) محمود خان،جنبی و حسینغالم دوستان، کریمی امیرسعید، مولودی،
 (.99-118: صص) ،1 شمارۀ ششم، سال. زبانی هایپژوهش. «خشم مقصد حوزۀ مطالعۀ: فارسی زبان در استعاری

 .جیبی های کتاب سهامی شرکت: تهران. 2ج. فارسی المعارف دایره(.1356)غالمحسین ، مصاحب

 .سمت: تهران قرآن، اعجاز و بالغت علوم(. 1380) یداهلل نصیریان،
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 تهران،: پارسی نویسه نشر افراشی، آزیتا کوشش به فارسی زبان در حرکت بازنمود به شناختی رویکردی مقاالت مجموعه
 .193-173: صص
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