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 : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان1پیآیمعرفی ام

 چکیده

عنوان رویکردی جدید که هم به زباان و   اخیر به هایشناسی شناختی در سالظهور زبان   

ابزاری بارای فهام و بیاان تااورا       هم به ذهن توجه دارد سبب گردیده استعاره به عنوان

گوناه بررسای    تر مورد توجه خاص قرار بگیرد. برای هرانتزاعی در قالب تاورا  ملموس

 هاای د، نگاشا  گیار که در جمله برعهده می هاییپیرامون استعاره، توصیف نظام آن، نقش

طاور موثاو و   اساتعاره باه   ابتدا و غیره الزم اس  در استعاره در پردازش،، تاثیر 2زیرساختی

آیاد.   های محکمی برای تحلیل و بررسای فاراهم  مند در گفتمان شناسایی شود، تا پایهنظام

بتاوان  ای صریح در اختیار خوانندگان قرار دهد که از طریو آن این مقاله در نظر دارد شیوه

پای  آیامهای استعاری را در گفتمان شناسایی کرد. در این راستا ابتدا روش با اطمینان، واژه

کاارگیری ایان روش بارای شناساایی     معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی باه 

و در نهایا    داده خواهاد شاد   اناد، نشاان  کاار رفتاه  طور استعاری بههایی که در آن بهواژه

پیشنهاد خواهد شد. نتایج این بررسای اااکی از آن    پیآیامای گزارش نتیجه چارچوبی بر

 وجه کار سریع و آسانیکارگیری این روش، در شناسایی استعاره به هیچچه بهاس  که اگر

، معتبر، علمی و عملی برای شناسایی اساتعاره  مندنیس ، اما در اال ااضر تنها روش نظام

 .آیددر متون به شمار می

 .پیآیامروش ، 4، معنای بافتی3شناسی شناختی، استعاره، معنای اولیهزبانها: کلیدواژه

                                                           
1 MIP: Metaphor Identification Process 

2 underlying mapping 

3 basic meaning 

4 conceptual meaning  

mailto:sanaz_al10@yahoo.com
mailto:aliizanloo@um.ac.ir


 اول شمارة ،هشتم سال           مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                 443

 

 و پیشینه پژوهش مقدمه. 1

بررسی استعاره از جمله موضوعا  مورد عالقه پژوهشگران از دوران باستان تااکنون باوده   

 و  1اینظریاه مقایساه   توان بههای تاثیرگذار که در گذشته مطرح شده مینظریه از جمله .اس 

ای به ارسطو در قرن چهارم پایش از مایالد   اشاره کرد. خاستگاه نظریه مقایسه 2نظریه جایگزینی

(. او استعاره را مقایسه تلویحی بر اساس اصل قیااس در نظار   202، 1113؛ 3گردد )لیکافبرمی

مثاباه تشابیهی فشارده    (. بنابراین بر اساس این نظریه استعاره به 3، 1111؛ 4گرف  )اورتونیمی

ویژگی کلیدی نظریه جاایگزینی ایان بااور     آید.اس  و اساساً ویژگی تزئینی گفتار به شمار می

کاار  توانس  در معنای اقیقی خود بهاس  که استعاره یک روشِ دیگرِ بیانِ چیزی اس  که می

الفظای اسا .   حا  ( و بنابراین صرفاً جایگزینی برای گفتارِ ت10، 1192؛ 6هری و 5رود )مارتین

اساتعاری   اس  در االی کاه زباان   الفظی طبیعیهر دو نظریه مذکور در این باور که زبانِ تح 

نوعی انحراف از زبان طبیعی اس ، اشتراک نظر داشتند. در اواخر قرن بیستم این ناو  رویکارد   

 1190 (. در ساال 1، 2000شناسای شاناختی تیییار کارد )فیلیا ؛     سنتی به استعاره با ظهور زبان

سااز توجاه باه    انجام دادند که زمیناه  تحقیقا  تاثیرگذاری در زمینه استعاره 1لیکاف و جانسون

(. در ایان  12، 2010؛ 9)کرنماایر  هاای پاس از آن گردیاد   استعاره و بررسی این مفهوم در سال

نظار  گفتمان شااعرانه در   و نه خاص زبان روزمره رویکرد استعاره به تدریج به عنوان مشخاه

کنند نظام ادراک عادی ما که بر اسااس آن  ( خاطر نشان می1190گرفته شد. لیکاف و جانسون )

ای های اساتعاری بایاد مسا له   کنیم اساسا ماهیتی استعاری دارد. بنابراین صور فکر و عمل می

 (. 3، 1190مربوط به تفکر در نظر گرفته شود )لیکاف و جانسون؛
 

 

                                                           
1 comparison theory 

2 substitution theory 

3 lakoff 

4 Ortony 

5 Martin 

6 Harre 

7 Johnson 

8 Krennmayre 
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 ضرورت پژوهش و طرح مسئله  .2

های مفهومی زمینه کامال جدیدی در که ذکر شد تحقیقا  لیکاف در مورد استعارهطورهمان

هاای پیراماون زباان در سراسار دنیاا      منادان باه پاژوهش   های زبانی پدید آورد و عالقاه بررسی

های مربوط به های زیادی در زمینه استعاره انجام دادند. اما یکی از مشکال  در بررسیپژوهش

های اخیر شناسایی و تحلیل زبان استعاری در گفتمان طبیعای اسا . از جملاه    ر سالاستعاره د

ارائاه   هاای که چگونه پژوهشگران مثاال ها وارد اس  یکی ایننقدهایی که به این گونه پژوهش

ها بیشتر سااخته و  رسد این مثالاند. به نظر میآوری نمودهشده برای صدق ادعاهایشان را جمع

ند تا اینکه از متون بزرگتر استخراج شده باشند. تحلیلگران استعاره بار ایان نکتاه    اپرداخته شده

هاای زباانی غنای و    جانبه استعاره بایاد آن را در گفتماان  تاکید کردند برای بررسی دقیو و همه

هاای  های اخیر بر اهمیا  توجاه باه اساتعاره در موقعیا      معتبر مورد بررسی قرار داد. بررسی

 3؛ چارتریزبلاک 1111 2؛ کاامرون و لاو  2003 1تاکید دارد ) به طور مثال کامرونگفتمانی معتبر 

 (.    2002و  1111 6؛ استین2009 5؛ سمینو2005 4؛ دینان2004

اساتعاری   از زباان  که درکی مبتنی بار واقعیا   کند برای این( تأکید می1، 2001) 1پرگلیجاز

گوناه کاه   محای  طبیعای خاود یعنای هماان     داشته باشیم الزم اس  پژوهشگران استعاره را در 

کنناد. بارای درک    کنند، بررسای های زبانی مختلف تولید میسخنگویان و نویسندگان در باف 

زدوده فراتار  هاای بافا   های خودساخته و دادهلصحیح از کارکرد استعاره ضرور  دارد از مثا

باه عهاده دارناد، در چاه      باان در ز هاایی ها چاه نقاش  رویم، اگر بخواهیم دریابیم این استعاره

کنناد و  مای  شاوند، چگوناه ماردم اساتعاره را درک     هایی استفاده میها و با چه روشموقعی 

کاارگیری زباان در   ها داشته باشد، تمرکز بار نحاوه باه   تواند بر آناستعاره چه تاثیر ااتمالی می

مشاکل در   تارین اصالی (. 2002؛ سمینو 2004های واقعی تنها راه چاره اس  )کامرون موقعی 
                                                           

1 Cameron 

2 Low 

3 Charteris-Black 

4 Deignan  

5 Semino 

6 Steen 

7 pragglejaz 
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گیری جه  تعیین اینکه چاه چیازی   ها این اس  که پژوهشگران برای تامیماین گونه بررسی

تواناد  هاا مای  کنند و شم آنسازد، صرفا بر شم خود تکیه مییک واژه یا عبار  را استعاری می

هااای عملاای خااود معیارهااایی باارای متفاااو  باشااد. کارشناسااان اسااتعاره اغلااب در بررساای

کنند. تنو  ساختنِ اینکه چه چیزی استعاره اس  و چه چیزی استعاره نیس ، ارائه نمیشخصم

اینکه چه چیازی اساتعاره محساوی میشاود، باعای گردیاده        در شم و عدم صراا  در مورد

شود. مهمتر آنکه فقادان معیارهاای توافاو شاده در      های عملی با دشواری تواممقایسه پژوهش

منادی آن  سازمان بسامد استعاره، نحوه ونه ارزیابی ادعاهای نظری دربارهشناسایی استعاره هر گ

رو کارده  در گفتمان و رواب  ااتمالی بین زبان استعاری و تفکر اساتعاری را باا مشاکل روباه    

های مختلف به سرپرساتی پرگلیجااز   اس . در این راستا گروهی از کارشناسان استعاره از رشته

روشی صریح، معتبر و به دور از تکیه بر شمِّ صرف برای شناساایی   ( درصدد برآمدند تا2001)

-این مقاله به شارح ایان فرایناد مای     های استعاری در زبان گفتاری و نوشتاری ارائه کنند.واژه

هاای عملای   تواند توسا  کارشناساان بارای پاژوهش    پردازد و خطوط کلی این شیوه را که می

کند. در این روش هدف آن اس  که برای هر واااد  م میقرار گیرد، ترسی مورد استفاده مختلف

تواناد باه   مای  خااص  واژگانی در جریان گفتمان معلوم گردد که آیا کاربرد آن در بافا  زباانی  

شود یا خیر. این گروه تاکید دارند ما نیااز داریام تاامیم قااطعی     عنوان استعاره در نظر گرفته 

گر چاه   رساند یا خیر اتخاذ کنیم،عنای استعاری را میکه آیا یک واژه در یک باف  ماین درباره

 1.هاای مختلاف فارق دارد   باودن یاک واژه نسابی اسا  و در بافا       دانیم میزان استعاریمی

آن اس  که شانوندگان   دهندهکنیم که روند شناسایی ما نشانپرگلیجاز اذعان می دارد: ادعا نمی

کنناد. همنناین   شوند، استعاری فکر مای مواجه می های استعارییا خوانندگان وقتی با این واژه

ای در ماتن باه صاور     گیری مبنای بار اینکاه واژه   کنیم هرگونه تامیمبر این مس له تاکید می

کاار گرفتاه شاده    الفظی باه استعاری استفاده نشده تلویحا به این معنا نیس  که به صور  تح 

  دیگر مفاهیم ادبی بیان شود. هدف کلای ماا   تواند به صور  مجاز، کنایه یا انوااس . واژه می

                                                           
 که در قسم  منابع ذکر شده مراجعه کنید. 1391توانید به مقاله راسخ مهند برای اطالعا  بیشتر می 1 



 440                            ...     پی: روشی برایآیمعرفی ام                                  اول شمارة ،هشتم سال

مند کارگیری آن نسبتاً ساده اس  در اختیار کارشناسان عالقهاین اس  یک ابزار تحقیقاتی که به

 (. 2، 2001به محتوای استعاری گفتمان واقعی فراهم آوریم )پرگلیجاز؛ 

 هدف این پژوهش دستیابی به پاسخ سوال زیر اس :

کنند، روشی کارآمد، عملای، صاریح، و   گونه که طرااان آن ادعا میمانه پیآیامآیا روش 

-موثو برای کشف و شناسایی استعاره در گفتمان و به طور خاص گفتمان خبار محساوی مای   

 شود یا خیر؟ 
 

 پیآیمعرفی ام .3

 ها عمل کرد: شامل مراالی اس  که برای شناسایی استعاره باید طبو آن پیآیام

 کل متن/گفتمان را بخوانید تا درکی کلی از معنای آن به دس  آورید.  -1

 واادهای واژگانی در متن/گفتمان را تعیین کنید.    -2

که چگوناه باه عناوان    معنای هر وااد واژگانی در متن را به دس  دهید؛ یعنی این -الف 

کاار رفتاه   بافتی( بهیک اسم، فعل یا صف  در موقعیتی که توس  متن فراخوان شده )معنای 

 های قبل و بعد از این وااد واژگانی نیز توجه کنید.  اس . به واژه

تار از معناایی   تر  و اصالی برای هر وااد واژگانی تعیین کنید آیا همزمان معنای اولیه -ی

تار  کار رفته، در متون دیگر وجود دارد. بارای اهاداف ماا معناای اولیاه     که در این باف   به

   که: معنایی اس

کرد، بویید و دید، شنید، لمس کند بتوان تاورکرد،تر باشد؛ آننه فراخوان میعینی -

 یا چشید. 

 به اعمال فیزیکی و جسمانی مرتب  باشد.   -

 )در تضاد با مبهم بودن(.  تر باشدآشکارتر و مشخص -

 تر باشد. از نظر تاریخی قدیمی  -

 ترین معنای یک وااد واژگانی نیس .  تر ضرورتا رایجمعنای اولیه
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تر از معنای آن در بافا  ماورد نظار وجاود     اگر برای یک وااد واژگانی، معنای اولیه -ج

 دارد مشخص کنید آیا معنای بافتی آن با معنای اولیه میایر اس  یا خیر. 

 دن آن واژه اس . بواگر جوای سوال فوق مثب  بود، دال بر استعاری  -3

در یاک گفتماان خبار نشاان داده      پیآیامگیری روش کاربه در این قسم  از مقاله نحوه 

که قبال اشاره شد برای اینکه این بررسی کامال علمای باشاد ایان موضاو      طوریشود. همانمی

دهد، رخ نمیاهمی  دارد که نه تنها زبان بلکه  باف  آن را نیز در نظر بگیریم. یک متن در خال 

شود. گفتماان  بلکه توس  فردی برای فرد دیگری در موقعی  خاص به منظور خاص تولید می

هاا و  ها، ویژگای آن اجتماعی، شرک  کننده-ای اس  که یک باف  زبانیرخداد ارتباطی پینیده

رای (. در نتیجه گفتماان منباع غنای با    1، 1199بر دارد )واندایک؛ نیز فرایند تولید و درک را در

وفاور وجاود   آید. از جمله منابعی که در آن گفتمان بهبررسی نقش استعاره در زبان به شمار می

(، اخباار  1، 1111ای اسا  )بال؛   دارد، اخبار اس  از آنجا که جامعه تح  هجوم زباان رساانه  

 ی تحقیاو جاالبی  تواناد زمیناه  دهد و بنابراین میزندگی ما را تا اد زیادی تح  تاثیر قرار می

آیند. در این مقالاه یکای از   ای از گونه متداول گفتمان نوشتاری به شمار میباشد. متون روزنامه

های خبر روزنامه کیهان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اس . در عنوان ایان گازارش   گزارش

جماع   التهاای در  -انگلایس  هاای های هفته پایانی لیگ برتار فوتباال باشاگاه   بازی» آمده اس :

تاک  ها کاربرد اساتعاری دارد، بایاد تاک   برای تعیین اینکه کدام یک از واژه«. های قعرنشینتیم

تاوان دریافا    اول مای  خواندن کل مقاله در مراله ها پیاده گردد. بابر روی آن پییآاممراال 

ال آن هاا در لیاگ فوتبا   بندی تیمهای داخل فوتبال انگلیس به منظور ردهکه این مقاله به مسابقه

کشور اختااص دارد. در زیر بخشی از این گزارش که مورد تحلیل قرار خواهد گرفا  آورده  

 شده اس :  

مشاص  اسات و    قهرماان  تکلیفکه  رسدمی پایان به حالی درانگلیس  برترهای لیگ رقابت

 نزدیکای تیمی لیگ انگلایس، رقابات    22 جدول لیگ پایین دروجود دارد.........  بقا سر بر  جنگ

 (3/3/88 -وجود دارد. )کیهان ورزشی سقوط از فرار برای قعرنشینهای تیم میان
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در مراله دوم واادهای واژگانی در جمله را با خ  موری که نشان دهنده مارز باین ایان    

مقالاه مسا له انتخاای واااد      کنیم. الزم به تذکر اس  در اداماه هاس ، از یکدیگر جدا میواژه

بندی در واادهای واژگانی و استفاده از یاک فرهناگ   نطقی این تقسیممناسب تحلیل و مبنای م

 شود.در این روش، با جزئیا  بیشتر به بحی گذاشته می 1لی 

رساد / کاه / تکلیاف /    های / لیگ / برتر /انگلیس / در / ااالی / باه / پایاان / مای    رقاب  

/ .... در / پاایین / جادول /   قهرمان / مشخص / اس  / و / جنگ / بر / سر / بقا / وجود / دارد

های / قعرنشین / برای / فرار / تیمی /  لیگ / انگلیس / رقاب  / نزدیکی / میان / تیم 20لیگ / 

 / از / سقوط / وجود / دارد/. 

در مراله سوم هر یک از واادهای واژگانی به ترتیب از ابتدای جمله ماورد بررسای قارار    

 گردد. کار گرفته شده و نیز معنای اولیه آن تعیین میبه گیرد و معنای آن در باف  زبانیمی

مبنی بر اینکه آیا آن وااد واژگانی در باف  زبانی مقاله باه   در مراله چهارم تامیم نهایی 

هاای  تاک واژه شود. اکنون باه بررسای تاک   کار گرفته شده یا خیر اعالم میصور  استعاری به

 پردازیم:فوق در این مقاله می

 های  رقابت

کاار رفتاه   در این باف  یک اسم اس  که به صور  جماع باه  « رقاب »معنای بافتی:  -الف

های فوتبال کشور ماورد نظار بارای کساب     اس  و به معنی مسابقه ورزشی اس  که در آن تیم

 کنند.  پیروزی در مقابل اریف و اشیال جایگاه بهتر با یکدیگر رقاب  می

به معنی تالش کردن دو یا چند نفر برای پیشی گرفتن از یکدیگر  «رقاب »معنای اولیه:  -ی

 آوردن امتیازی اس .    در انجام کاری یا به دس 

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای بافتی این واژه بسیار به معناای اولیاه مارتب      -ج

باه صاور  اساتعاری    اس  و اساسا تضادی با آن ندارد و در جوای این سوال که آیا این واژه 

 کار رفته اس  یا خیر، جوای منفی اس .  به

 
                                                           

 است.« فرهنگ بزرگ سخن انوری»مبنای ارائه معنای اولیه و معنای بافتی در این بررسی  1 
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  لیگ

هاای ورزشای در   یک اسم اس ، در این باف  زبانی به تایم « لیگ»معنای بافتی: واژه  -الف

 دهند.  شود، که طبو گزارش گزارشگر در اال ااضر مسابقه میکشور انگلیس اطالق می

معنای اولیه: در فرهنگ لی  برای این واژه فق  یک مدخل وجاود دارد کاه توصایف     –ی

ها یا مسابقا  ورزشی سراسری که طبو برناماه  ها، تیماین شرح اس : مجمعی از باشگاه آن به

 دهند.  معین در یک رشته ورزشی مسابقه می

 ان معنای اولیه اس  و واژهمقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای بافتی این واژه هم –ج

 کار نرفته اس .  مذکور به صور  استعاری به

  برتر

یک صف  تفضیلی اس  که به معنای بااالتر از جها  جایگااه      «برتر»معنای بافتی:  –الف 

 بندی مسابقا  اس .  های قویتر با عملکرد بهتر در ردهاس ؛ و منظور از آن تیم

اش از قسم  پایین آن تاا قسام  بااالی    چیزی که فاصله معنای اولیه: باالتر و بلندتر؛ -ی

 اس .   آن زیاد

از نظار ویژگای    باودن  برتر بهتار  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در این باف  واژه –ج

ی تر دیگری دارد بلند بودن در اندازه، این معناا میاایر باا معناا    خاص اس  اما برتر معنای اولیه

باالتر اس ، بهتار اسا .    کند که چیزی که در ردهم را به ذهن متبادر میبافتی اس  و این مفهو

رغم این میایر  معنایی، معنای بافتی از معنای اولیه قابل درک اس  و در جاوای  بنابراین علی

کاار رفتاه، بایاد جاوای داد بلاه ایان واژه       به صور  استعاری باه « برتر» این سوال که آیا واژه

 استعاره اس .  

  لیسانگ  

معنای بافتی: یک اسم خاص اس  و در این باف  به نام کشوری اشااره دارد کاه در    -الف 

 آن مسابقا  لیگ فوتبال در جریان اس .   

تاوان  معنای اولیه: برای این اسم خاص در فرهنگ لی  مدخلی وجود ندارد و فق  می -ی

 گف  نام یک کشور اس .
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مقایسه معنای بافتی و معناای اولیاه: معناای باافتی هماان معناای اولیاه اسا  و واژه           –ج

 در اینجا استعاره نیس . « انگلیس»

  در

هاای  موقعیتی را کاه تایم   کار رفته تا محدودهبه« در»معنای بافتی: در این باف  واژه  –الف 

 اند، نشان دهد.   رقیب از نظر امتیاز در آن قرار گرفته

عنای اولیه: از نظر دستوری ارف اضافه اس  باه معنای درون و داخال؛ بارای بیاان      م –ی

 رود. کار میظرفی  و محدوده مکانی چیزی به

در « در»توان دریاف  کاه  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه این دو معنی می –ج

ابه اس  اما از این جه  کاه در  کند مشهر دو معنا از این نظر که به محدوده و درون اشاره می

این باف  برای توصیف یک فعالی ، یک بعد فضایی درنظر گرفته و باه ایان مفهاوم انتزاعای،     

 اس .  کار رفته به صور  استعاره به« در»توان نتیجه گرف  که واژه جسم بخشیده می

   حالی

معنای بافتی: اسم نکره اس  به معنی وضعی  یا اال ؛ در اینجا باه موقعیا  امتیااز     –الف

 ها در مسابقه فوتبال اشاره دارد. تیم

معنای اولیه: وضعی  جمسی یا روای انسان عنوان توصیفی اس  کاه بارای معناای     –ی 

 اولیه قید شده اس .   

ها به وضعی  جسامی یاا   موقعی  تیم مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در این باف  -ج

شاود و  هاا مای  مسابقا  باعی تعیاین وضاعی  )ااال( تایم     روای انسان تشبیه شده که ادامه

 در اینجا استعاره اس .  « االی»  بنابراین واژه

   به

ارف اضافه اس  و در این باف  اشاره به سطح یاا نقطاه خااص؛    « به»معنای بافتی:  -الف

 یابند.   های فوتبال در کشور انگلیس در نهای  به آن دس  میای( دارد که تیم)نتیجه

رود، مانند کار میمعنای اولیه برای نشان دادن الااق و اتاال به «به» معنای اولیه: واژه –ی

 آویز آویزان کردم.به رخ  لباسهایم را کاربرد آن در جمله:
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دهاد کاه بارای مساابقه و     مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه دو معنی نشان می –ج

کاه، واژه  ها سعی دارند به آن برساند. نتیجاه ایان   نتیجه نهایی آن نقطه پایانی تاور شده که تیم

 کار رفته اس .   ستعاری بهدهد به صور  اها را به آن نقطه نشان میکه ارک  فرضی تیم« به»

   پایان

در اینجا باه معنای لحظاه اتماام مساابقه فوتباال و رقابا  باین         « پایان»معنای بافتی:  -الف

 هاس .    تیم

 شود؛ انتها.  معنای اولیه: به دورترین نقطه یک مکان یا یک چیز پایان آن گفته می -ی

توان در بافا  بارای مساابقه    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی می -ج

در اینجا اساتعاره  « پایان» فوتبال هیا  جسمانی متاور شده که نقطه پایانی دارد و بنابراین واژه

 اس .  

  رسدمی  

یاابی باه   معنای بافتی: فعل مضار  سوم شخص مفرد اس  در اینجا باه معنای دسا     -الف

 شدن نتیجه اس .  ها و مشخصنقطه پایانی که همانا اتمام بازی

ویژه وقتی رسیدن به معنای اولیه: به معنی ارک  کردن برای رسیدن به جای خاص به –ی

 آن مستلزم زمان طوالنی و یا تالش زیاد باشد.  

م رقاب  به منزلاه  دهد اتمامقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: بررسی دو معنی نشان می –ج

« رساد می»ها در جریان بازی تالش دارند به آن برسند و بنابراین واژه پایانی اس ، که تیم نقطه

 در اینجا استعاره اس .  

   که

دهاد  در این باف  کلمه رب  اس  و جمله پایه را به پیرو پیوند می« که»معنای بافتی:  -الف

 تا در مورد موقعی  )قید مکان( جمله پایه، توضیحاتی در ادامه ارائه شود. 

گیارد تاا   کلمه ربطی اس  که بعد از افعال، اسامی، یا صفا  قرار می« که»معنای اولیه:  –ی

دارد یا شارای  یاک موقعیا  و یاا     ا عنوان میکند یا مطلبی ردرباره آننه یک شخص فکر می

 ارائه دلیل، صحب  کند.  
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در شارح   «کاه »مقایسه معنای بافتی با معنای اولیاه: در اینجاا یکای از کاربردهاایی را      –ج 

 معنای اولیه ذکر شده )توصیف موقعی ( به عهده گرفته و استعاره نیس . 

  تکلیف

تیجاه نهاایی و امتیازهاای کساب شاده در پایاان       در اینجا به ن« تکلیف»معنای بافتی:  -الف

 ها اشاره دارد. شدن تیمرقاب  برای ماندن در لیگ برتر یا اذف

کاری دشوار به عهده کسی گذاشاتن اسا  کاه باه     « تکلیف»معنای اولیه: معنای اولیه  –ی

 عنوان وظیفه باید انجام دهد.  

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در اینجا دو معنی متفاو ؛ انجام عمل و نتیجه عمل  –ج

ای در انجام یاک عمال اشااره    با تکیه بر این شباه  معنایی که معنای بافتی به موقعی  و نقطه

در ایان بافا  کااربرد اساتعاری     « تکلیف»دارد )نقطه پایانی عمل( قابل درک اس  و در نتیجه 

  دارد. 

  قهرمان

تار از نظار عملکارد در    های برتار و موفاو  در این باف  به تیم« قهرمان»معنای بافتی:  –الف

مسابقا  داخلی فوتبال انگلیس اشاره دارد؛ تیمی که که در یک دوره مسابقه ورزشی، مقام اول 

 را به دس  آورده اس .

کارده و از خاود    معنای اولیه: آنکه در کار دشاوار و مهمای مثال جناگ تاالش زیااد       –ی

 ه اس ؛ پهلوان ، دالور.شجاع  نشان داده و به شهر  رسید

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: میایر  معنایی این واژه در دو باف ؛ یعنای کااربرد    –ج

آن برای یک شخص در میدان جنگ و یک مسابقه ورزشی با تکیه بر اشاتراک معناایی  انجاام    

در ایان بافا    « قهرمان»ز یکدیگر قابل استناد هستنند و بنابراین فعالی  سخ  و موفو شدن، ا

 کاربرد استعاری دارد.  

    مشص 

معنای بافتی: از نظر دستوری صف  اس  و در این باف  به معنای قابال پایش بینای      -الف

 بودن تیم برنده اس .  
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توجاه قارار    معنای اولیه: آننه ویژگی آشکار و معلوم اس  و بنابراین به رااتی ماورد  -ی

 گیرد. می

مقایسه معنای اولیه با معنای بافتی: تفاو  معناایی باین ایان دو معناا وجاود نادارد و        -ج

 در اینجا استعاره نیس . « مشخص» بنابراین واژه

   است  

معنای بافتی: فعل ربطی اس  به معنی هستن که در این باف  صف  مشاخص را باه    -الف

 دهد. نتیجه مسابقا  نسب  می

معنای اولیه: فعل اسنادی سوم شخص مفرد و زمان اال بودن اس  کاه صاف  را باه     -ی

 دهد.  فعل نسب  می

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: تمایزی بین دو معنی وجود نادارد و بناابراین فعال     –ج

 به صور  استعاره استفاده نشده اس .  « اس »

  و

رود و باه ایان   کار مای ای معرفی شرای  مسابقه بهمعنای بافتی: در این باف  زبانی بر –الف

هاا همنناان مابهم    که شرای  بقیاه تایم  معناس  که قهرمان این مسابقا  مشخص شده اال آن

 اس .   

 رود. کار میبرای عطف دو واژه یا دو عبار  یا دو جمله به«و»معنای اولیه: کلمه رب   -ی

در هر دو معنی کلمه رب  اسا  و ضامن ربا     « و»مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه:  -ج

دهد و در معنی اولیه معموال دو جمله پیوند معنایی خاص )مثال در این باف ، تضاد را نشان می

توانند کامال متفاو  باشند چنانناه  آورد و این معانی میشدن( بین دو جمله به وجود میاضافه

 در اینجا استعاره نیس . « و»بنابراین  با مقایسه نتوان معنای اولیه را استنتاج کرد و 

  جنگ

های رقیب برای دستیابی به اهداف خود که معنای بافتی: تالش و کشمکش  میان تیم -الف

 دهد.  های دیگر اس ، معنی میهمانا پش  سر گذاشتن تیم
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ها، اقوام یا کشاورهای  معنای اولیه: در معنای اصلی زدوخورد یا جنگ افراد میان گروه –ی

 دشمن اس .   

هاا باا   ها باه جناگ باین آن   مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در اینجا رقاب  بین تیم –ج

توان با تکیه بر شباه  )نوعی مبارزه( اس  در عین میایر  معنایی، می انگیزه بردن تشبیه شده

کاار  به صاور  اساتعاری باه   « جنگ»از معنای اولیه به معنای بافتی دس  یاف  و بنابراین واژه 

 اس .   رفته 

   بر 

معنای بافتی: در این باف  به معنی درباره و روی چیزی اس  که اینجا موضو  بااقی   -الف

 ها یا اذف شدن اس .   ماندن تیم

 رود. کار میمعنای اولیه: برای قرار گرفتن چیزی روی چیز دیگر در یا باالی آن به -ی

شاود ایان واژه در اینجاا از    کاه دیاده مای   طوربا معنای اولیه: همان مقایسه معنای بافتی –ج

معنای اولیه که همانا قرار گرفتن چیزی روی شی مادی اس  بس  استعاری پیدا کرده و به بااال  

رغم میایر  معنایی قابل درک اسا  و بناابراین   و روی موضو  بقا یا اذف اشاره دارد و علی

 در اینجا استعاره اس .  « بر»

   سر

ها را بارای اداماه باازی باه     معنای بافتی: در اینجا به معنی موضو  اس  و انگیزه تیم -الف

 دهد.  موضو  بقا نسب  می

معنای اولیه: در معنای اولیه از اعضای بدن شامل گردن به باال اس ، که صور  بار آن   -ی

 قرار دارد.  

در گذر ایاام تیییار   « سر»دهد واژه  ن میها نشامقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: یافته -ج

معنای وسیع یافته تا جایی که از ارجا  آن به عنوان یک عضو در بدن به کاانونی بارای تفکار،    

چنان ادامه یافته چنانناه در ایان بافا  باه کال      تخیل، عواطف تبدیل شده و این بس  معنا هم

 در اینجا استعاره اس .  « سر»موضو  رقاب  اشاره دارد، و بنابراین  واژه 
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     بقا

ها با هاس  به عبارتی تیمبندی تیممعنای بافتی: به معنی ماندن و افظ جایگاه در رده -الف

 کنند.  خطر اذف شدن از لیگ مواجه هستند و بر سر ماندن در جایگاه خود تالش می

رغام وجاود خطار    معنای اولیه: در معنای اولیه به معنی زیستن و زندگانی کردن، علی -ی

 مرگ اس .  

رغم میایر  معنایی موجود بین بقا باه مفهاوم زناده    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: علی –ج

بودن و ماندن در جهان هستی و بقا به معنی ماندن در لیگ برتر، به دلیل ناوعی شاباه   )مانادن و    

 ارد.  کاربرد استعاری د« بقا»ادامه دادن( دو معنی قابل دریاف  از یکدیگرند و بنابراین واژه 

  وجود

 ها در اال ااضر. معنای بافتی: در اینجا اسم اس  به معنی وجود داشتن بازی –الف

  معنای اولیه: اسم اس ، به معنی بودن، بود و هستی. -ی
  دارد

توان معنای خاصای   معنای بافتی: این فعل ازجمله افعال سبک اس  که در اینجا نمی –الف 

 برای آن قائل شد.   

معنای اولیه: فعل مضار  اس  از مادر داشتن، به معنی صااب یا دارناده چیازی یاا     –ی

 کسی بودن. 

-رغم اینیک فعل مرکب اس ، و علی «داردوجود»مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه:  -ج

دهد و بنابراین بارای تحلیال   شود، در مجمو  یک معنا میکه در شمارش دو واژه محسوی می

شوند. وجود جنگ بر سر بقا در این باف  به معنی در جریان بودن وااد محسوی میمعنا یک 

شاود و در ایان بافا     مسابقا  در اال ااضر اس  و بنابراین تفاوتی در معناا مشااهده نمای   

 کاربرد استعاری ندارد.« داشتن وجود»

  پایین  

ف عمال کاردن در   هایی اس  کاه باه دلیال ضاعی    معنای بافتی: اشاره به موقعی  تیم -الف

 اند.  مسابقا ، در انتهای لیس  قرار گرفته
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 معنای اولیه: آن قسم  از هر چیزی اس  که نزدیک به زمین اس .   -ی

در  «پاایین »توان دریاف  واژه مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی می -ج

رغم متفااو   عنی نزدیک به زمین، علیاین باف  به معنی انتهای جدول، با معنی اولیه خود به م

 بودن قابل درک اس  و بنابراین این واژه کاربرد استعاری دارد. 

  جدول

  ها در مسابقه اشاره دارد. معنای بافتی: در این باف  به جدول ثب  امتیازا  تیم -الف

معنای اولیه: در معنای اولیه به معنای جدولی اس  که در آن امتیازا  به دسا  آورده   -ی

 شوند.  در مسابقا ، از باال به پایین مرتب می

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای باافتی هماان معناای اولیاه اسا  و بناابراین        -ج

 کاربرد استعاری ندارد.   «جدول»

  بیست

کنناده در مساابقا  فوتباال اشااره     های شرک فتی: دراین باف  به تعداد تیممعنای با -الف

 دارد. 

 .  1معنای اولیه: از اعداد اصلی اس  معادل نوزده به اضافه  –ی

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: هیچ تفااو  معناایی باین دو معنای اولیاه و باافتی        –ج

 یس .  در اینجا استعاره ن« بیس »وجود ندارد واژه 

   نزدیکی

هاای  معنای بافتی: به معنای داشتن اختالف کم در امیتازهای کسب شده توسا  تایم   –الف

 پایین جدول اس .  

معنای اولیه: صف  اس  و در معنای اولیه به معنی فاصله کم باا کسای یاا چیازی یاا       –ی

 .خانه ما به مدرسه نزدیک اس جایی اس  مثال در جمله: 

شاود اخاتالف کام در    کاه مشااهده مای   طوریبا معنای اولیه: همان مقایسه معنای بافتی -ج

در « نزدیاک »امتیازا  کم در امتیازا  تیمی به مقوله رقاب  نزدیک تعبیر شاده و بناابراین واژه   

 معنای استعاری خود به کار گرفته شده اس .  
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  میان  

 ی فوتبال اشاره دارد. هامعنای بافتی: به معنی بین اس  و به رقاب  در بین افراد تیم -الف

 معنای اولیه: در معنای اولیه به معنی وس  و درون چیزی اس . -ی

دهد در ایان جملاه بارای    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه دو معنی نشان می -ج

رغم داشتن میایر  معناایی قابال اساتنباط    ها میان و وس  متاور شده اس . دو معنی علیتیم

 استعاره اس .  « میان» بنابراین واژههستند و 

   قعرنشین 

هاا در  تارین  موقعیا  تایم   در این باف  به معنی بدترین و ناازل  «قعر»معنای بافتی:  -الف

 کار رفته اس . بندی بهجدول رده

تارین قسام  یاک    معنای اولیه: یک ترکیب صفتی اس  که در آن قعر به معنی پاایین  -ی

 جای گود، اس .  

تاوان نتیجاه گرفا  عملکارد     یسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی میمقا -ج

بندی تلقی شده ترین جایگاه ردهها و عدم کسب امتیاز به منزله قرار گرفتن در پایینضعیف تیم

 در اینجا استعاره اس .  « قعرنشین»اس  و بنابراین 

   برای 

کناد؛ باه ایان    در اینجا هدف و مقاود را بیان مای « برای»معنای بافتی: ارف اضافه  –الف

 ها به منظور اذف نشدن از لیگ. رقاب  منظور، ادامه

معنای اولیه: این ارف اضافه برای اختااص دادن چیزی به کسای یاا اساتفاده شادن      -ی

 رود. کار میتوس  گروه یا شخای به

ن واژه برای اختااص دادن وجاودی  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای اولیه ای -ج

کار رفته و فعل جمله در جه  انتقال ایان  ور اس ، بهفیزیکی به مالک جاندار که به نوعی بهره

وری به مالک آن اس  و مالک در آن هدف و مقاد این انتقال اس . اما معناای  مالکی  و بهره

وجود انتزاعی اس  که در اینجاا  دهد. واژه کسب بافتی هدف و منظور از انجام کار را نشان می

وری واقعی در آن به میان آید، با این اال هار دو  که پای بهرهشود، بدون اینور قلمداد میبهره
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 «بارای »دهند با هم مشاترکند. واژه  معنا از این جه   که هدف و مقاد انجام فعل را نشان می
 در این باف  استعاره اس .

  فرار 

ندادن به شکس  اس  و ااکی از آن اسا    نشدن و تنمعنی تسلیم معنای بافتی: به  –الف

 نشدن از لیگ کماکان ادامه دارد. ها با هدف اذف بودن  قهرمان، بازیرغم معلوم علی

ااسااس   معنای اولیه: دور شدن ناگهانی و باشتای از کسی یا جایی که معموال نتیجاه  –ی

 ناامنی، خطر یا ترس اس .  

ای بافتی با معنای اولیه: بین دو معنا میایر  زیادی وجود دارد، اماا باا ایان    مقایسه معن –ج

کااربرد  « فارار »اال معنای بافتی از معنای اولیه باه ساادگی قابال درک اسا  و بناابراین واژه      

 استعاری دارد.

  از

در اینجا ارف اضافه فعل فرار اس  و شرو  عملای را نشاان مای    « از»معنای بافتی:  –الف

 ها برای انجام و ادامه، )رهایی از خطر سقوط(. انگیزه تیمدهد، 

در معنای اولیه برای نشان دادن ابتدای مکان یا موقعی  اشایا    ازمعنای اولیه: ارف اضافه  –ی 

 .سفری از تهران تا اصفهانشود: رود، جایی که شخص یا یک چیز آغاز میکار مییا افراد را به

رود یعنای  کار میبرای موارد عینی به ازمقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای اولیه  -ج 

برای افراد یا اشیا . معنای بافتی عل  شرو  و یا به عبارتی دلیل وجود امری؛ )در اینجا فرار از 

  ابتادای  توان موقعیدهد. این معنی شرو  انجام عملی انتزاعی اس  اما میسقوط( را نشان می

در این باف  برای  ازامری انتزاعی را بر مبنای نوعی شباه  با امری عینی متاور شد. در واقع 

هاا از آن واهماه دارناد و ساعی دارناد از آن      واژه سقوط هیا  جسمانی متاور کرده کاه تایم  

 در اینجا استعاره اس .  « از»بگریزند و بنابراین 

   سقوط

ها قرار اس  به شرط باردن در  معنای بافتی: از دس  دادن جایگاه امنی اس ، که تیم –الف

 مسابقا  در لیگ کسب کنند.  
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 معنای اولیه: یک اسم اس  به معنی افتادن بر روی زمین.   –ی

هاا در  دهد شکس  تیممقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه بین دو معنا نشان می -ج

ریف، به صور  سقوط از جایی تشبیه گردیده و این معنا را با مقایسه با معناای  مسابقا  از ا

 در اینجا کاربرد استعاری دارد. « سقوط»توان متاور شد و بنابراین واژه اولیه می

ها به دلیل تکاراری باودن در ایان فهرسا  خاودداری      توضیح آنکه از ذکر بعضی از واژه 

 ا دقیقا همان دالیلی اس  که پیشتر عنوان گردید. هگردید. دالیل استعاری نبودن آن

واژه در این دو جمله دارای معنای اساتعاری بودناد. درواقاع باا      40واژه از  21در مجمو  

کناد و  در این متن نوشتاری، نشان دادیم که چگوناه ایان روش عمال مای     پیآیامگیری کاربه

طاور  ذ کنند تا قضاو  کنند که آیا واژه باه هایی را که پژوهشگران باید اتخاالعمال بعضی راه

استعاری در گفتمان استفاده شده یا خیر، در اختیار خواننادگان قارار گرفا . خاود پرگلیجااز      

ای را اساتعاره  کاه واژه گیاری دربااره ایان   نفری آنها برای تامیم 1دارد گاه در جمع اذعان می

با اینکه در ماورد کااربرد اساتعاری     محسوی کنند یا خیر اختالف نظرهایی وجود داش  و گاه

خااص اتفااق نظار داشاتند، دالیال گاروه در امایا  از قضاوتشاان متفااو  باود            یک واژه

 (.   13، 2001)پرگلیجاز؛ 

این اس ، که مجموعه صریح و مشاخص   پیآیامبا این اال یکی از ارزشمندترین اهداف 

دهد، محال اختالفاا  را دقیقاا شناساایی کنناد و در      مراال آن به کارشناسان این اجازه را می

 مورد آن به بحی بنشینند. 

هایی که در صراا  بخشیدن باه  گیریدر ادامه این مقاله به بعضی الگوها، ابزارها و تامیم

 کند، خواهیم پرداخ .این روش کمک شایانی می

  زبانی مورد بررسی تهیه پیکره .1. 3

ای از متاون گفتاه   اره تهیه پیکاره اسا . پیکاره باه مجموعاه     اولین مراله در بررسی استع 

دهد که یا به صور  نوشاتاری اسا  و یاا بازنویسای گفتاار      طور طبیعی رخ میشود که بهمی

تواند بسیار وسیع باشد و (. یک پیکره بسته به اهداف تحقیو می161، 2010ماسلن؛  )کامرون و

هاا، مجاال ،   هاای مختلاف، کتاای   تواند از گفتار غیررسمی، روزناماه یا محدود. این پیکره می
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تواند کامال تخااای  چنین این پیکره میآوری گردد. همهای جهانی خبر و غیره جمعسرویس

های بسیار تخاای در زمینه مهندسی رایانه، یاا خبار ااواد ؛    العملدستورطور مثال باشد؛ به

 که مخاطب آن مردم عادی جامعه باشند.  

ها، ایان جزئیاا  را در اختیاار خواننادگان قارار      کند در هنگام بررسیپرگلیجاز پیشنهاد می

ا، گونه تخاای هدهید: اسم متن مورد نظر، نو  سبک آن )گفتاری یا نوشتاری(، ذکر منبع داده

ها، مخاطبان ای(، تاریخ تولید یا نشر، طول متن، تعداد واژهها، )خبری، علمی، ادبی، محاورهداده

 متن، ویژگی خوانندگان یا شنوندگان ااتمالی. 

   واحد تحلیل . 2. 3

ایان اقادام    وااد تحلیل در بررسی زبان استعاره در گفتمان، واژه اس . انگیزه پیآیامدر  

شامرد. البتاه   ها برمای های دستوری آنها و مفاهیم، ارجاعا  و یا نقشپرگلیجاز تطابو واژه را

ها عناصر یک ماتن  دهد مشکل اس ، اما در اکثر موارد واژهکه چه چیزی واژه را تشکیل میاین

شوند. اما در چند مورد ممکن اسا  اساتثنائاتی داشاته    طریو فاصله از هم جدا میهستند که از

 باشیم: 

های غیر فارسی دارند به عنوان یاک واااد   در زبان که معموال ریشه 1هاایچندواژه .1. 2. 3

 سونوگرافی ...  فی،الکتروکاردیوگرا اداکثر، مثل اداقل، شوند،واژگانی در نظر گرفته می

شاوند  : واادهای واژگانی هستند که از دو بخش مجزا تشکیل مای مرکب هایواژه. 2. 2. 3

 های مختلف نوشته شود:   که ممکن اس  به صور 

 دو وااد مجزا   -3دو وااد با خ  تیره در بینشان و  -2به عنوان یک واژه،   -1

شاود؛ مثال   صاور  یاک واژه نوشاته مای    مرکب باه  در مورد اول یعنی وقتی دو جز  واژه

شاوند.  زیرگذر، روگذر، شاهدانه، دلسرد، خوشحال، همکالسی و ... یک واژه در نظر گرفته می

ها تاکید زیاد شده اس ، ولی مالک ماا نحاوه   های اخیر به جدا نوشتن این واژهاگر چه در سال

                                                           
1 polywords 
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هاا یاک   ترکیبای ایان واژه   ها در فرهنگ لی  اس . در فرهنگ لی  بارای شاکل  نگارش این واژه

 تعریف ارائه شده اس .  

شاوند؛  مرکب باشد، یاک واژه محساوی مای    در مورد دوم وقتی خ  تیره بین دو بخش یک واژه

لنینستی و غیاره، باه جاز    –شیمی، نظریه مارکسیستی –اجتماعی، فیزیک–تحلیلی، اقتاادی–مثل عملی

ویژه و ... عل  این تامیم ایان اسا  کاه    -زبان بنیاد،-بنیاد، پیکره–در کلما  مرکب نوظهور مثل شم

شاان  های نوظهور آن را باه اجازای ساازنده   سخنگویان زبان فارسی ناگزیرند برای درک معنی این واژه

 ها رابطه برقرار کنند.  تجزیه کنند تا بدین وسلیه قادر شوند بین دو مفهوم پیوسته و ارجاعا  آن

شوند، در این مورد مراجعاه  ور  دو وااد مجزا نوشته میمرکب به ص مورد سوم وقتی وقتی واژه

مورد نظر در فرهنگ لی  موجاود باود، باه صاور       به یک فرهنگ لی ، تنها راه ال اس  اگر واژه

شود. اما اگر مدخلی در فرهنگ لیا  وجاود نداشا  آن را دو واااد در     یک وااد در نظر گرفته می

شاان تجزیاه کنایم    ها را به اجزا  سازندهرد هم باید این واژهگیریم عل  این اس  که در این مونظر می

 عسل از این دسته هستند.بانک، ماهبانک، تلفنهایی مثل پس ها را درک کنیم واژهتا معنی آن

 اسم خاص  .3. 2. 3

شوند. اسامی مثل خانم اکبری، پاارک ناور،   شان تجزیه میاسامی خاص نیز به واادهای سازنده 

هاا و اتای اساامی    هاا، آدرس ها، اسامی خیاباان سفیدرود،... همننین در مورد پالک خانهخزرشهر، 

جمهوری اسالمی ایاران،   1، خیابان معلم، بابلسر، خرمشهر،13های عمومی مثل پالک شهرها و مکان

 ها را به وااادهای سازمان ملل، المپیک زمستانی، کمیته تجدید نظر، شورای عالی قضایی و ... نیز آن

 کنیم.  شان تجزیه میسازنده

 کدبندی واحدهای واژگانی  . 3. 3  

های موجود در بافا ،  کنیم و به هر یک از واژههای مورد بررسی را محاسبه میتعداد دقیو واژه 

را بار   هاا دهایم یعنای واژه  واژگانی وااد مورد نظر اسا ، نساب  مای    دهنده طبقهیک کد که نشان

کنیم به طور مثال اسم، صف ، قید، فعل )اصالی، کمکای،   ندی میاسب نو  مقوله واژگان کدب

                                                           
ه خونین خرمشهر استعاره از شهر خرم و آباد اس ، و دقیقا به همین دلیل اس  که بعد از امله عراق استعاره این شهر ب1

 شهر تیییر کرد و همینطور بابلسر استعاره ازوجود شهری بر سر شهر بابل.     
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این کدبندی دقیو ایان اسا  کاه     ما از انگیزه .وجهی(، ارف اضافه، کلمه رب ، معرف و غیره

موجود در باف ، معنای آن  دستوری واژه برای بررسی استعاره ضرور  دارد، با توجه به مقوله

طور مثال کاربرد فعل شکس ، با کااربرد ایان   ن مقایسه کنیم. بهرا تعیین کنیم و با معنای اولیه آ

واژه به عنوان یک اسم متفاو  اس  و عالوه بر آن اتی تفاو  کاربرد این فعل دو وجهی باه  

ها لحاظ  نشود به عبارتی معنای بافتی فعل متعدی فق  عنوان الزم یا متعدی نیز باید در بررسی

، 2011افعال متعدی و نه معنای اولیه افعال الزم مقایسه شود )کرنماایر؛   تواند با معنای اولیهمی

134  .) 

   کارگیری فرهنگ لغتبه. 4. 3

فرهنگ لی  فارسی باه فارسای بارای تعیاین معناای اولیاه و        4در این بررسی همزمان از  

هناگ   جلادی معاین، فر   6جلدی دهخدا، فرهنگ فارسی  14 نامهمعنای بافتی استفاده شد: لی 

طورکه قابال  جلدی بزرگ سخن انوری. همان 9جلدی عمید و مهمتر از همه فرهنگ  2فارسی 

تعاره، تکیه بار شام اسا . بارای     های مربوط به اسهای متداول بررسیاشاره شد یکی از ضعف

این مشکل گروه پرگلیجاز استفاده از یک فرهناگ لیا  در ساطح پیشارفته را باه عناوان        رفع

( تاکید دارد انتخاای یاک فرهناگ    11، 2009سی معنا الزم برشمردند. سمینو )ابزاری برای برر

لی  به عنوان منبعی برای ارجا  بسیار رهگشاس . به این ترتیاب، گازارش مساتقل از معناای     

گیاری باه   کارگیری فرهناگ لیا  امکاان بررسای و قادر  تاامیم      ها خواهیم داش . بهواژه

هاای ماذکور از قبیال خلا      بررسی به دلیل نقص فرهنگ دهد. اما نگارنده در اینتحلیلگر می

شاده در بسایاری    معنا بدون توجه به مقوله دستوری واژه، عدم ارائه مثال برای معاانی معرفای  

هاا،  موارد، لحاظ نکردن تمام انوا  معنای یک واژه و غیره با تکیه بر اصل جهاانی باودن زباان   

طح پیشرفته در این بررسی استفاده کرده اسا .  همزمان از فرهنگ لی  آمریکایی النگمن در س

البته ارجا  به فرهنگ انگلیسی به انگلیسی بیشتر در جه  تعیین معناای اولیاه ااروف اضاافه     

های فرهناگ ساخن در ارائاه معناای ااروف      ( به برخی از ضعف15، 1391بود. راسخ مهند )

 کند.اضافه اشاره می
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بینااد بار   لی  پیکاره  ی  سخن اس  که یک فرهنگمبنای ارائه معنا در این مقاله فرهنگ ل

 های نسبتا جدید فارسی معاصر اس  و به اندازه کافی بزرگ اس  که تقریباا هماه  اساس پیکره

 شود.  های کمیای و نادر شامل میها را به جز واژهواژه

 تعیین معنای بافتی  . 5. 3

ر موقعیتی که به کار گرفته شاده،  معنای بافتی یک وااد واژگانی معنایی اس  که آن واژه د

-فرهناگ لیا  باه    5که قبال اشاره شد منبع ما برای تعیین این معنا استفاده از طوریدارد. همان

ی دساتوری واااد   هاا ایان معاانی باتوجاه باه مقولاه      اس . در روند بررسیطور همزمان بوده

 واژگانی و مجاور  آن با واادهای قبل و بعد از خود تعیین گردید.  

 تعیین معنای اولیه . 6. 3

محاور  تار، و انساان  تر، مشاخص یک وااد واژگانی معنایی اس  که مجردتر، شفاف معنای اولیه

شاود  این معنا، معنای اولیه اس  همیشه در فرهنگ لی  کاربران معمولی زبان یاف  مای  باشد. چون

اسا ،   (. گروه پرگلیجاز معیار قدم  را نیز در تعیین معنای اولیه منظاور کارده  101، 2013)هرمان؛ 

گیاری باه عناوان    اما هرمان توسل جستن به این معنا را فق  در صور  ابهام و عدم توافو در تایم

هاا در  کند، چرا که معتقد اس  بیشتر کابران زبان از گذر نسابی بیشاتر واژه  خرین گزینه پیشنهاد میآ

طورکلی باید گف  در روند بررسی مشخص گردید، تعیین معناای اولیاه   زبان معاصر آگاه نیستند. به

تا جاایی کاه   تر اس ؛ های دستوری سادههای محتوایی یعنی اسم، فعل، قید، صف  از واژهبرای واژه

رغام  برای بررسی اروف اضافه ناگزیر به استفاده از یک فرهنگ انگلیسی به انگلیسی شادیم. علای  

کاه روابا    «بارای ، از،بر ، در، میان»چنان تعیین معنای اولیه اروف اضافه کارگیری این اربه، همبه

نفری ما اخاتالف نظرهاایی را پدیاد آورد. البتاه      3دهند، در گروه مربوط به فضا و مکان را نشان می

ها ممکن اس  در تعیین معنای اولیه با مشکال  خاصی مواجاه  مند به این بررسیپژوهشگران عالقه

 توانند براسب اهداف تحقیو، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.  شوند که می

 گیری درباره نقش مغایرت معنایی  تصمیم. 7. 3

که قبال گفته شد در استعاره معنای بافتی وااد واژگانی، تاادی از معنای اولیاه  طوریهمان

باید به اندازه کافی با معناای باافتی میاایر      انحراف دارد. این به آن معنا اس  که معنای اولیه
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ادر باشد در قلمرو معنایی دیگاری شارک  کناد. بارای     داشته باشد، تا این معنای بافتی بالقوه ق

گیری درباره این که چه میزان تفاو  معنایی باید بین دو معنی وجاود داشاته باشاد تاا     تامیم

اش استعاره محسوی شود، باید گف  وقتی برای یک وااد واژگانی با توجه به مقوله دساتوری 

داشته باشد، یعنی این معانی به انادازه  بیش از یک توصیف معنایی مجزا در فرهنگ لی  وجود 

 کافی متمایز هستند.  

 نقش شباهت  گیری دربارهتصمیم. 8. 3

تار از  کافی متمایز از یک وااد واژگانی وجود دارد که یکای اولیاه   وقتی دو معنی به اندازه

ایان امار   رسد، این مفاهیم بالقوه از نظر استعاری به یکدیگر مربوطناد. دلیال   دیگری به نظر می

ها از نوعی شباه  بیرونی یا نقشی )صف  و رواب ( بین مفاهیمی کاه معرفای   این اس  که آن

 (.  103، 2013گردند )هرمان؛ کند برخوردار میمی

از یاک   انتزاعای  وقتی یک وااد واژگانی یک مفهوم بافتی کلی و مبهم دارد که شبیه رابطاه 

از هام متمایزناد و از    کافی اندازه و مفهوم بهکه دمفهوم نسبتا خاص و مجرد اس ، در صورتی

شاوند، بایادکاربرد آن واژه را اساتعاری در نظار گرفا       طریو نوعی شباه  به هم مربوط می

 (.  104)همان، 

 گیری نهایی  تصمیم .9. 3

که با تمام راهکارهای ارائه شده و در نهای  بحی و تبادل نظر در جمع تا ااد  باالخره این 

 هایی را که کاربرد استعاری در گفتمان دارند، شناسایی کرد. توان واژهین میقریب به یق

 پی بر روی چند تیتر خبرآیاعمال روش ام -1

هاای  در این مقاله آموختیم دانسته پیآیامدر آخر الزم اس  با توجه به آننه که در تشریح 

( معتقد اسا  تیتار خبار در    312، 1114خود را در چند تیتر خبر به اشتراک بگذاریم. هلیدی )

گیارد.  بودن اغلاب ماورد تحلیال قارار مای     گفتمان رسانه به دلیل ویژگی جذابی  و چشمگیر 

بار جاذابی بارای محتاوای     های میاان تیترهای خبر نمونه بارز متون کوچک هستند و اغلب راه

( نقش اصلی تیترهای خبر را خالصاه کاردن   611، 2001آیند. اینفانتیدو )شمار میبه ها روزنامه

نهایا   ها باید از طریو متن بیداند. این ویژگیخبر می و جذی کردن توجه به متن کامل مقاله



 اول شمارة ،هشتم سال           مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                 421

ساازد،  که خوانناده را از محتاوای مقالاه مطلاع مای     کوتاه سازگار شود، به نحوی که ضمن این

هاا، تتیار   ا نیز برانگیزد و ترغیب به خواندن کامل مقاله کند. به دلیل این ویژگای کنجکاوی او ر

تر کاردن  بر شناختی برای سادهخبر نوعی متن هستند که در آن استعاره اغلب به عنوان راه میان

 مقاله کارگیری استعاره در ادامهبه های پینیده هستند. به چند تیتر خبر و نحوهو موثر بودن پیام

 اند.  گرفته شده 99توجه کنید. این تیترها از روزنامه کیهان خرداد 

 کسانی که معتقدند ایران ضعیف شده چرخی در دنیا بزنند  -2

 شده اس :  کار گرفته واژه به صور  استعاری به 3در این تیتر خبر 

که از معنای اولیه خود )فاقدتوانایی جسمی( انحراف دارد و در این باف  باه   ضعیفصف  

 معنی فاقد کارآیی و قدر  برای اداره کشور اس .  

نیز از معنای اولیه )به دور خود یا کسی یا چیزی گشتن( دور شده و  زدن چرخفعل مرکب 

 دهد. در این باف  زبانی رفتن به قاد کنکاش و بررسی معنی می

نیز که در معنای اولیه )برای بیان ظرفی  و درون  چیازی یاا جاایی باودن      درف اضافه ار

کناد کاه   مکانی معرفی می عالم و کشورها را به صور  محدوده رود( در اینجا گسترهکار میبه

 ها در آن قرار دارند.  انسان

تیم باا ایان ااال    در هر سه مورد میایر  معنایی را بین دو معنای اولیه و بافتی شاهد هسا  

 دو معنا، معنای بافتی را از معنای اولیه استنباط کرد.  توان با مقایسهمی

 ها   ایران بلندترین صدای جهان در مقابل صهیونیست -3

 استعاره وجود دارد:   5در همین تیتر کوتاه  

که از معنای اولیه خود )دارای ارتفاا  زبااد از ساطح زماین( فاصاله      بلندترین صف  عالی 

کار رفته، به ناوعی رسااترین و   گرفته و در این باف  به معنی فرکانس زیاد و شد  صور  به

 دهد.  تاثیر گذارترین معنا  می

شود اسا ( در اینجاا منظاور از کااربرد آن     ، اسمی که معنای اولیه آن )آننه شنیده میصدا

 خواهی اس .  ای برای اعتراض و مظلومی شبکه
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زماین و آنناه درآن اسا (     کاره  ، اسمی اس   که در معنای اولیاه باه معنای )پهناه    جهان 

 باشد در این باف  زبانی، نمادی برای بزرگی و عظم  اس .  می

( در اینجا برای عاالم محادوده  مکاانی    بیان ظرفی  اس معنای اولیه آن ) در،ارف اضافه 

 کند.  ور میمتا

که در معنای اولیه )هر یک از جاهایی کاه در دوساوی خا  یاا دوساوی یاک        ،مقابلاسم 

دهد در این باف  به معنی مخالف  و نمادی برای بیان فضای خالی قرار دارد، رو برو( معنی می

 دهد.  مقاوم  و یا ایستادگی معنی می

در هر پنج مورد علی رغم میایر  معنای اولیه و بافتی، معنای بافتی به دلیل نوعی شاباه   

 از معنای اولیه قابل درک اس .  

 چشاندشیرین امنیت را به مردم شرق کشور می طعمسپاه   -4

 اس :  کار گرفته شدهدر این تیتر خبر سه واژه به صور  استعاری به

این توصیف آمده اس  )آننه اندام چشایی هنگام خوردن یاا   در معنای اولیه این اسم ،طعم

آنناه   طعام باه قضااو  شخاای دربااره      کند( اما در این باف چشیدن چیزی،آن را اس می

خوی و مناسب اس ، اشاره دارد. سپاه درصدد اس  با مبارزه با اشرار و قاچاقنیاان در شارق   

کنند بفهماند امنی  و آرامش چه مس له ضروری و این نواای زندگی می ایران به مردمی که در

 خوبی اس .  

، که در معنای اولیه به )مزه شیرین، متضاد تلاخ( اشااره دارد، در ایان جاا باه      شیرینصف  

 کار گرفته شده اس .معنی مطبو ، دلنشین، خوی و دلپذیر اس  و برای  واژه  امنی   به

که معنای اولیه آن )کمی خوردنی یاا نوشایدنی در دهاان کسای     ، فعل مضار  اس  بچشاند

ای قارار دادن،  این باف  به معنی کسی را در معرض تجربه گذاشتن تا آن را بنشد( اس  و در

 دهد. یعنی مردم شرق ایران با اقدام سپاه علیه اشرار امنی  و آرامش روانی ااصال از معنی می

 آن را تجربه خواهند کرد. 

رغم میایر  با معنای اولیه به دلیل وجود نوعی شباه  قابال  تی هر سه واژه علیمعنای باف

 ها کابرد استعاری دارند.درک اس  و بنابراین این واژه
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 گیری نتیجه. 4

ای معتبار، صاریح و   شاد تاا شاالوده   توس  پرگلیجاز و همکااران او ابادا     پیآیامروش 

گرچاه بعضای کارشناساان     متون مختلاف فاراهم آورد.  پذیر برای شناسایی استعاره در انعطاف

گیرناد، اماا   از شم خود بهره می ممکن اس  ادعا کنند برای شناسایی استعاره در یک متن صرفا

موارد اختالف این شم در افراد مختلف ممکن اس  به صراا  و اعتبار تحقیاو آسایب بزناد.    

ااادهای منفارد واژگاانی کاار بسایار      توجیه این شم، یکدستی در نتایج و به کارگیری آن در و

تواناد راهگشاا   مای  پای آیامفق  یک روش منسجم مثال   ای اس  که در این موقعی ،پینیده

کارگیری مراال آن متضمن دق  و صرف وقا  فاراوان اسا     باشد. آشنایی با این فرایند و به

ی شناساایی اساتعاره   مناد بارا  روشای نظاام   پیآیاماین اس  که  دهندهالبته همین امر نشان که

ثاب  کرد که برای اهداف مورد نظر این بررسی بسیار مناساب   پیآیامالبته گرچه روش  اس .

هاا اساتفاده از   های آن اهمی  دارد. یکی از ایان محادودی   اس ، آگاهی داشتن از محدودی 

ویاژه  ها باه  واژه فرهنگ لی  برای شناسایی استعاره اس ؛ یک فرهنگ لی  ممکن اس  همه

ها وجاود داشاته باشاد؛ باه     هایی در تعاریف واژهواژگان تخاای را شامل نشود و یا نارسایی

نحوی که اصل روشنی، سادگی و قابل فهام باودن کاه مهمتارین اصال تعریاف یاک واژه در        

-دو معنای اولیه و بافتی به دشواری انجاام مای   فرهنگ اس  نادیده شود و بنابراین کار مقایسه

ها مفهوم صریحی که بتوان از آن طریو، واژه را درک کرد یا در واقع برای برخی واژهگیرد و یا 

ها تا ادودی باه ناو  فرهناگ لیتای کاه      گونه بررسیمتاور شد ارائه شود. بنابراین نتایج این

شود بستگی دارد. محدودی  دیگر به انتخای واژه به عناوان واااد تحلیال در ایان     استفاده می

رسد واادهای واژگانی به طور مساتقل عمال کنناد؛ زیارا     دارد. بعید به نظر میبررسی ارتباط 

شاوند.  اند و خود بخشی از جمله و پاراگراف محساوی مای  توس  واادهای دیگر اااطه شده

کاارگیری ایان   در این مقاله نشان داده اس ، باه  پیآیامما در مورد  طور که تجربههمننین آن

وجاه کاار    هیچ های معتبر و درس  در زمینه شناسایی استعاره بهیافتهیابی به روش برای دس 
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 ی معتباار بایااد بااه چنااد نکتااه توجااهیااابی بااه نتیجااهسااریع و آسااانی نیساا  و باارای دساا 

 شود:  

طور کامل بدون هیچ اغماازی باه ترتیاب    پیشنهاد شده در این روش به مراله 4تمام  -1

 اجرا گردد. 

در ایان مقالاه ذکار شاد مثال       پیآیاماجرای دقیو مراال هایی که برای به راهنمایی -2

چگونگی تعیین معنای بافتی و اولیه، تعیین میزان شباه  و میایر  برای کااربرد اساتعاری   

ها، استفاده از فرهنگ لی  معتبر، مبنای تعیین واادهای واژگانی و غیره اتما دقا  و  واژه

 توجه الزم مبذول شود. 

گیار و مشاکلی اسا  و    کاار وقا    پای آیامگیری مرااال  کارتوجه داشته باشیم به  -3

 انجام گیرد. بنابراین این مراال باید به آرامی و با اوصله الزم

های مختلف پیرامون اساتعاره کساب شاود بهتار     برای اینکه نتایج معتبر برای پژوهش -4

را در گفتماان خااص    پیآیمطور جداگانه مراال مختلف اگر بهاس  همزمان چند تحلیل

 به اجرا بگذارند و سپس نتایج ااصل را در گروه به بحی بگذارند.  

طور مثال مبنای تعیین مارز وااادهای   گیری در بعضی از مراال این روش، بهتامیم -5

نظار پیشاگامان   فکاری و تباادل  های مرکب،  نظاار ، هام  واژگانی در اسامی خاص و واژه

طلبد که امید اسا  باا خوانادن ایان مقالاه      ان شناختی را میشناسویژه زبانزبانشناسی و به

 هاای تکمیلای خاود را بارای    ها، تدابیر، توضیحا  و توصایه اساتید صااب نظر راهنمایی

 مند بههای زبان فارسی در اختیار پژوهشگران جوان و عالقهاین روش در داده اجرای بهینه

 ها قرار دهند. این بررسی
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