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معرفی امآیپی :1روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان
چکیده
ظهور زبانشناسی شناختی در سالهای اخیر به عنوان رویکردی جدید که هم به زباان و
هم به ذهن توجه دارد سبب گردیده استعاره به عنوان ابزاری بارای فهام و بیاان تااورا
انتزاعی در قالب تاورا

ملموستر مورد توجه خاص قرار بگیرد .برای هر گوناه بررسای

پیرامون استعاره ،توصیف نظام آن ،نقشهایی که در جمله برعهده میگیارد ،نگاشا هاای
زیرساختی ،2تاثیر استعاره در پردازش ،و غیره الزم اس

در ابتدا اساتعاره باهطاور موثاو و

نظاممند در گفتمان شناسایی شود ،تا پایههای محکمی برای تحلیل و بررسای فاراهم آیاد.
این مقاله در نظر دارد شیوهای صریح در اختیار خوانندگان قرار دهد که از طریو آن بتاوان
با اطمینان ،واژههای استعاری را در گفتمان شناسایی کرد .در این راستا ابتدا روش امآیپای
معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی باهکاارگیری ایان روش بارای شناساایی
واژههایی که در آن بهطور استعاری بهکاار رفتاهاناد ،نشاان داده خواهاد شاد و در نهایا
چارچوبی برای گزارش نتیجه امآیپی پیشنهاد خواهد شد .نتایج این بررسای اااکی از آن
اس

که اگرچه بهکارگیری این روش ،در شناسایی استعاره به هیچوجه کار سریع و آسانی

نیس  ،اما در اال ااضر تنها روش نظاممند ،معتبر ،علمی و عملی برای شناسایی اساتعاره
در متون به شمار میآید.
کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعاره ،معنای اولیه ،3معنای بافتی ،4روش امآیپی.
1 MIP: Metaphor Identification Process
2 underlying mapping
3 basic meaning
4 conceptual meaning
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 .1مقدمه و پیشینه پژوهش

بررسی استعاره از جمله موضوعا

مورد عالقه پژوهشگران از دوران باستان تااکنون باوده

اس  .از جمله نظریههای تاثیرگذار که در گذشته مطرح شده میتوان به نظریاه مقایساهای 1و
نظریه جایگزینی 2اشاره کرد .خاستگاه نظریه مقایسهای به ارسطو در قرن چهارم پایش از مایالد
برمیگردد (لیکاف3؛  .)202 ،1113او استعاره را مقایسه تلویحی بر اساس اصل قیااس در نظار
میگرف

(اورتونی4؛  .)3 ،1111بنابراین بر اساس این نظریه استعاره به مثاباه تشابیهی فشارده

اس

و اساساً ویژگی تزئینی گفتار به شمار میآید .ویژگی کلیدی نظریه جاایگزینی ایان بااور

اس

در معنای اقیقی خود بهکاار

که استعاره یک روشِ دیگرِ بیانِ چیزی اس

که میتوانس

رود (مارتین 5و هری6؛  )10 ،1192و بنابراین صرفاً جایگزینی برای گفتارِ تحا الفظای اسا .
هر دو نظریه مذکور در این باور که زبانِ تح الفظی طبیعی اس

در االی کاه زباان اساتعاری

نوعی انحراف از زبان طبیعی اس  ،اشتراک نظر داشتند .در اواخر قرن بیستم این ناو رویکارد
سنتی به استعاره با ظهور زبانشناسای شاناختی تیییار کارد (فیلیا ؛ .)1 ،2000در ساال 1190
لیکاف و جانسون 1تحقیقا

تاثیرگذاری در زمینه استعاره انجام دادند که زمیناهسااز توجاه باه

استعاره و بررسی این مفهوم در سالهاای پاس از آن گردیاد (کرنماایر9؛  .)12 ،2010در ایان
رویکرد استعاره به تدریج به عنوان مشخاه زبان روزمره و نه خاص گفتمان شااعرانه در نظار
گرفته شد .لیکاف و جانسون ( )1190خاطر نشان میکنند نظام ادراک عادی ما که بر اسااس آن
فکر و عمل میکنیم اساسا ماهیتی استعاری دارد .بنابراین صور های اساتعاری بایاد مسا لهای
مربوط به تفکر در نظر گرفته شود (لیکاف و جانسون؛.)3 ،1190

1 comparison theory
2 substitution theory
3 lakoff
4 Ortony
5 Martin
6 Harre
7 Johnson
8 Krennmayre
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 .2ضرورت پژوهش و طرح مسئله

همانطورکه ذکر شد تحقیقا

لیکاف در مورد استعارههای مفهومی زمینه کامال جدیدی در

بررسیهای زبانی پدید آورد و عالقاهمنادان باه پاژوهشهاای پیراماون زباان در سراسار دنیاا
پژوهشهای زیادی در زمینه استعاره انجام دادند .اما یکی از مشکال

در بررسیهای مربوط به

استعاره در سال های اخیر شناسایی و تحلیل زبان استعاری در گفتمان طبیعای اسا  .از جملاه
نقدهایی که به این گونه پژوهشها وارد اس

یکی اینکه چگونه پژوهشگران مثاالهاای ارائاه

شده برای صدق ادعاهایشان را جمعآوری نمودهاند .به نظر میرسد این مثالها بیشتر سااخته و
پرداخته شدها ند تا اینکه از متون بزرگتر استخراج شده باشند .تحلیلگران استعاره بار ایان نکتاه
تاکید کردند برای بررسی دقیو و همهجانبه استعاره بایاد آن را در گفتماانهاای زباانی غنای و
معتبر مورد بررسی قرار داد .بررسی های اخیر بر اهمیا

توجاه باه اساتعاره در موقعیا هاای

گفتمانی معتبر تاکید دارد ( به طور مثال کامرون2003 1؛ کاامرون و لاو1111 2؛ چارتریزبلاک

3

2004؛ دینان2005 4؛ سمینو2009 5؛ استین 1111 6و .)2002
پرگلیجاز )1 ،2001( 1تأکید میکند برای اینکه درکی مبتنی بار واقعیا
داشته باشیم الزم اس

از زباان اساتعاری

پژوهشگران استعاره را در محای طبیعای خاود یعنای هماانگوناه کاه

سخنگویان و نویسندگان در باف های زبانی مختلف تولید میکنند ،بررسای کنناد .بارای درک
صحیح از کارکرد استعاره ضرور

دارد از مثالهای خودساخته و دادههاای بافا زدوده فراتار

رویم ،اگر بخواهیم دریابیم این استعارهها چاه نقاشهاایی در زباان باه عهاده دارناد ،در چاه
موقعی ها و با چه روشهایی استفاده میشاوند ،چگوناه ماردم اساتعاره را درک مایکنناد و
استعاره چه تاثیر ااتمالی میتواند بر آنها داشته باشد ،تمرکز بار نحاوه باهکاارگیری زباان در
موقعی های واقعی تنها راه چاره اس

(کامرون 2004؛ سمینو  .)2002اصالیتارین مشاکل در
1 Cameron
2 Low
3 Charteris-Black
4 Deignan
5 Semino
6 Steen
7 pragglejaz
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این گونه بررسیها این اس
یک واژه یا عبار
متفاااو

که پژوهشگران برای تامیمگیری جه
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تعیین اینکه چاه چیازی

را استعاری میسازد ،صرفا بر شم خود تکیه میکنند و شم آنهاا مایتواناد

باشااد .کارشناسااان اسااتعاره اغلااب در بررساایهااای عملاای خااود معیارهااایی باارای

مشخص ساختنِ اینکه چه چیزی استعاره اس
در شم و عدم صراا

و چه چیزی استعاره نیس  ،ارائه نمیکنند .تنو

در مورد اینکه چه چیازی اساتعاره محساوی میشاود ،باعای گردیاده

مقایسه پژوهشهای عملی با دشواری توام شود .مهمتر آنکه فقادان معیارهاای توافاو شاده در
شناسایی استعاره هر گونه ارزیابی ادعاهای نظری درباره بسامد استعاره ،نحوه سازمانمنادی آن
در گفتمان و رواب ااتمالی بین زبان استعاری و تفکر اساتعاری را باا مشاکل روباهرو کارده
اس  .در این راستا گروهی از کارشناسان استعاره از رشتههای مختلف به سرپرساتی پرگلیجااز
( )2001درصدد برآمدند تا روشی صریح ،معتبر و به دور از تکیه بر شمِّ صرف برای شناساایی
واژههای استعاری در زبان گفتاری و نوشتاری ارائه کنند .این مقاله به شارح ایان فرایناد مای-
پردازد و خطوط کلی این شیوه را که میتواند توسا کارشناساان بارای پاژوهشهاای عملای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد ،ترسیم میکند .در این روش هدف آن اس
واژگانی در جریان گفتمان معلوم گردد که آیا کاربرد آن در بافا

که برای هر واااد

زباانی خااص مایتواناد باه

عنوان استعاره در نظر گرفته شود یا خیر .این گروه تاکید دارند ما نیااز داریام تاامیم قااطعی
درباره اینکه آیا یک واژه در یک باف

معنای استعاری را میرساند یا خیر اتخاذ کنیم ،گر چاه

میدانیم میزان استعاری باودن یاک واژه نسابی اسا

و در بافا هاای مختلاف فارق دارد.

پرگلیجاز اذعان می دارد :ادعا نمیکنیم که روند شناسایی ما نشاندهنده آن اس

1

که شانوندگان

یا خوانندگان وقتی با این واژههای استعاری مواجه میشوند ،استعاری فکر مایکنناد .همنناین
بر این مس له تاکید میکنیم هرگونه تامیم گیری مبنای بار اینکاه واژهای در ماتن باه صاور
استعاری استفاده نشده تلویحا به این معنا نیس
اس  .واژه میتواند به صور

 1برای اطالعا

که به صور

تح الفظی باهکاار گرفتاه شاده

مجاز ،کنایه یا انوا دیگر مفاهیم ادبی بیان شود .هدف کلای ماا

بیشتر میتوانید به مقاله راسخ مهند  1391که در قسم

منابع ذکر شده مراجعه کنید.

سال هشتم ،شمارة اول
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یک ابزار تحقیقاتی که به کارگیری آن نسبتاً ساده اس

در اختیار کارشناسان عالقهمند

به محتوای استعاری گفتمان واقعی فراهم آوریم (پرگلیجاز؛ .)2 ،2001
هدف این پژوهش دستیابی به پاسخ سوال زیر اس :
آیا روش امآیپی همانگونه که طرااان آن ادعا میکنند ،روشی کارآمد ،عملای ،صاریح ،و
موثو برای کشف و شناسایی استعاره در گفتمان و به طور خاص گفتمان خبار محساوی مای-
شود یا خیر؟
 .3معرفی امآیپی

امآیپی شامل مراالی اس

که برای شناسایی استعاره باید طبو آنها عمل کرد:

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

آورید.

 -2واادهای واژگانی در متن/گفتمان را تعیین کنید.
الف -معنای هر وااد واژگانی در متن را به دس
یک اسم ،فعل یا صف

دهید؛ یعنی اینکه چگوناه باه عناوان

در موقعیتی که توس متن فراخوان شده (معنای بافتی) بهکاار رفتاه

اس  .به واژههای قبل و بعد از این وااد واژگانی نیز توجه کنید.
ی -برای هر وااد واژگانی تعیین کنید آیا همزمان معنای اولیهتر و اصالیتار از معناایی
که در این باف
معنایی اس

به کار رفته ،در متون دیگر وجود دارد .بارای اهاداف ماا معناای اولیاهتار
که:

 عینیتر باشد؛ آننه فراخوان میکند بتوان تاورکرد ،دید ،شنید ،لمسکرد ،بویید ویا چشید.
 به اعمال فیزیکی و جسمانی مرتب باشد. آشکارتر و مشخصتر باشد (در تضاد با مبهم بودن). از نظر تاریخی قدیمیتر باشد.معنای اولیهتر ضرورتا رایجترین معنای یک وااد واژگانی نیس .
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ج -اگر برای یک وااد واژگانی ،معنای اولیهتر از معنای آن در بافا
دارد مشخص کنید آیا معنای بافتی آن با معنای اولیه میایر اس
 -3اگر جوای سوال فوق مثب
در این قسم

ماورد نظار وجاود

یا خیر.

بود ،دال بر استعاری بودن آن واژه اس .

از مقاله نحوه بهکارگیری روش امآیپی در یاک گفتماان خبار نشاان داده

میشود .همانطوریکه قبال اشاره شد برای اینکه این بررسی کامال علمای باشاد ایان موضاو
اهمی

دارد که نه تنها زبان بلکه باف

آن را نیز در نظر بگیریم .یک متن در خال رخ نمیدهد،

بلکه توس فردی برای فرد دیگری در موقعی
رخداد ارتباطی پینیدهای اس

که یک باف

خاص به منظور خاص تولید میشود .گفتماان
زبانی-اجتماعی ،شرک

کنندهها ،ویژگای آنهاا و

نیز فرایند تولید و درک را دربر دارد (واندایک؛  .)1 ،1199در نتیجه گفتماان منباع غنای بارای
بررسی نقش استعاره در زبان به شمار میآید .از جمله منابعی که در آن گفتمان بهوفاور وجاود
دارد ،اخبار اس

از آنجا که جامعه تح

زندگی ما را تا اد زیادی تح

هجوم زباان رساانهای اسا

(بال؛  ،)1 ،1111اخباار

تاثیر قرار میدهد و بنابراین میتواناد زمیناهی تحقیاو جاالبی

باشد .متون روزنامهای از گونه متداول گفتمان نوشتاری به شمار میآیند .در این مقالاه یکای از
گزارشهای خبر روزنامه کیهان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اس  .در عنوان ایان گازارش

آمده اس « :بازیهای هفته پایانی لیگ برتار فوتباال باشاگاههاای انگلایس -التهاای در جماع
تیم های قعرنشین» .برای تعیین اینکه کدام یک از واژهها کاربرد اساتعاری دارد ،بایاد تاکتاک
مراال امآیپی بر روی آنها پیاده گردد .با خواندن کل مقاله در مراله اول مایتاوان دریافا
که این مقاله به مسابقههای داخل فوتبال انگلیس به منظور ردهبندی تیمهاا در لیاگ فوتباال آن
کشور اختااص دارد .در زیر بخشی از این گزارش که مورد تحلیل قرار خواهد گرفا

آورده

شده اس :
رقابتهای لیگ برتر انگلیس در حالی به پایان میرسد که تکلیف قهرماان مشاص

اسات و

جنگ بر سر بقا وجود دارد .........در پایین جدول لیگ  22تیمی لیگ انگلایس ،رقابات نزدیکای
میان تیمهای قعرنشین برای فرار از سقوط وجود دارد( .کیهان ورزشی)88/3/3 -
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در مراله دوم واادهای واژگانی در جمله را با خ موری که نشان دهنده مارز باین ایان
واژههاس  ،از یکدیگر جدا میکنیم .الزم به تذکر اس

در اداماه مقالاه مسا له انتخاای واااد

مناسب تحلیل و مبنای منطقی این تقسیمبندی در واادهای واژگانی و استفاده از یاک فرهناگ
لی  1در این روش ،با جزئیا

بیشتر به بحی گذاشته میشود.

رقاب های  /لیگ  /برتر /انگلیس  /در  /ااالی  /باه  /پایاان  /مایرساد  /کاه  /تکلیاف /
قهرمان  /مشخص  /اس

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

لیگ  / 20 /تیمی  /لیگ  /انگلیس  /رقاب

 /نزدیکی  /میان  /تیمهای  /قعرنشین  /برای  /فرار

 /از  /سقوط  /وجود  /دارد./
در مراله سوم هر یک از واادهای واژگانی به ترتیب از ابتدای جمله ماورد بررسای قارار
زبانی بهکار گرفته شده و نیز معنای اولیه آن تعیین میگردد.

میگیرد و معنای آن در باف

در مراله چهارم تامیم نهایی مبنی بر اینکه آیا آن وااد واژگانی در باف
صور

زبانی مقاله باه

استعاری بهکار گرفته شده یا خیر اعالم میشود .اکنون باه بررسای تاکتاک واژههاای

فوق در این مقاله میپردازیم:
رقابتهای

الف -معنای بافتی« :رقاب » در این باف
اس

و به معنی مسابقه ورزشی اس

یک اسم اس

که به صور

جماع باهکاار رفتاه

که در آن تیمهای فوتبال کشور ماورد نظار بارای کساب

پیروزی در مقابل اریف و اشیال جایگاه بهتر با یکدیگر رقاب

میکنند.

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

آوردن امتیازی اس .

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

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

بهکار رفته اس

یا خیر ،جوای منفی اس .

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

اساتعاری
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لیگ

الف -معنای بافتی :واژه «لیگ» یک اسم اس  ،در این باف

زبانی به تایمهاای ورزشای در

کشور انگلیس اطالق میشود ،که طبو گزارش گزارشگر در اال ااضر مسابقه میدهند.
ی– معنای اولیه :در فرهنگ لی

برای این واژه فق یک مدخل وجاود دارد کاه توصایف

آن به این شرح اس  :مجمعی از باشگاهها ،تیمها یا مسابقا

ورزشی سراسری که طبو برناماه

معین در یک رشته ورزشی مسابقه میدهند.
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :معنای بافتی این واژه همان معنای اولیه اس
مذکور به صور

و واژه

استعاری بهکار نرفته اس .

برتر

الف– معنای بافتی« :برتر» یک صف

تفضیلی اس

که به معنای بااالتر از جها

اس ؛ و منظور از آن تیمهای قویتر با عملکرد بهتر در ردهبندی مسابقا
ی -معنای اولیه :باالتر و بلندتر؛ چیزی که فاصلهاش از قسم

جایگااه

اس .

پایین آن تاا قسام

بااالی

آن زیاد اس .
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :در این باف

واژه برتر بهتار باودن از نظار ویژگای

خاص اس

اما برتر معنای اولیهتر دیگری دارد بلند بودن در اندازه ،این معناا میاایر باا معناای

بافتی اس

و این مفهوم را به ذهن متبادر میکند که چیزی که در رده باالتر اس  ،بهتار اسا .

بنابراین علی رغم این میایر

معنایی ،معنای بافتی از معنای اولیه قابل درک اس

این سوال که آیا واژه «برتر» به صور

و در جاوای

استعاری باهکاار رفتاه ،بایاد جاوای داد بلاه ایان واژه

استعاره اس .
انگلیس

الف -معنای بافتی :یک اسم خاص اس
آن مسابقا

و در این باف

لیگ فوتبال در جریان اس .

ی -معنای اولیه :برای این اسم خاص در فرهنگ لی
گف

به نام کشوری اشااره دارد کاه در

نام یک کشور اس .

مدخلی وجود ندارد و فق میتاوان
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ج– مقایسه معنای بافتی و معناای اولیاه :معناای باافتی هماان معناای اولیاه اسا

و واژه

«انگلیس» در اینجا استعاره نیس .
در

الف– معنای بافتی :در این باف

واژه «در» بهکار رفته تا محدوده موقعیتی را کاه تایمهاای

رقیب از نظر امتیاز در آن قرار گرفتهاند ،نشان دهد.
ی– م عنای اولیه :از نظر دستوری ارف اضافه اس
ظرفی

باه معنای درون و داخال؛ بارای بیاان

و محدوده مکانی چیزی بهکار میرود.

ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :با مقایسه این دو معنی میتوان دریاف
هر دو معنا از این نظر که به محدوده و درون اشاره میکند مشابه اس
این باف

کاه «در» در

اما از این جه

کاه در

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

جسم بخشیده میتوان نتیجه گرف

که واژه «در» به صور

استعاره بهکار رفته اس .

حالی

الف– معنای بافتی :اسم نکره اس

به معنی وضعی

یا اال ؛ در اینجا باه موقعیا

امتیااز

تیمها در مسابقه فوتبال اشاره دارد.
ی– معنای اولیه :وضعی

جمسی یا روای انسان عنوان توصیفی اس

کاه بارای معناای

اولیه قید شده اس .
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :در این باف
روای انسان تشبیه شده که ادامه مسابقا

تیمها به وضعی

موقعی

باعی تعیاین وضاعی

جسامی یاا

(ااال) تایمهاا مایشاود و

بنابراین واژه «االی» در اینجا استعاره اس .
به

الف -معنای بافتی« :به» ارف اضافه اس

و در این باف

(نتیجهای) دارد که تیمهای فوتبال در کشور انگلیس در نهای

اشاره به سطح یاا نقطاه خااص؛
به آن دس

مییابند.

ی– معنای اولیه :واژه «به» معنای اولیه برای نشان دادن الااق و اتاال بهکار میرود ،مانند
کاربرد آن در جمله :لباسهایم را به رخ آویز آویزان کردم.
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ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :مقایسه دو معنی نشان میدهاد کاه بارای مساابقه و
نتیجه نهایی آن نقطه پایانی تاور شده که تیمها سعی دارند به آن برساند .نتیجاه ایانکاه ،واژه
«به» که ارک

فرضی تیمها را به آن نقطه نشان میدهد به صور

استعاری بهکار رفته اس .

پایان

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

باین

تیمهاس .
ی -معنای اولیه :به دورترین نقطه یک مکان یا یک چیز پایان آن گفته میشود؛ انتها.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :با مقایسه دو معنی میتوان در بافا
فوتبال هیا

بارای مساابقه

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

اس .
میرسد

الف -معنای بافتی :فعل مضار سوم شخص مفرد اس

در اینجا باه معنای دسا یاابی باه

نقطه پایانی که همانا اتمام بازیها و مشخصشدن نتیجه اس .
ی– معنای اولیه :به معنی ارک

کردن برای رسیدن به جای خاص بهویژه وقتی رسیدن به

آن مستلزم زمان طوالنی و یا تالش زیاد باشد.
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :بررسی دو معنی نشان میدهد اتمام رقاب

به منزلاه

نقطه پایانی اس  ،که تیم ها در جریان بازی تالش دارند به آن برسند و بنابراین واژه «میرساد»
در اینجا استعاره اس .
که

الف -معنای بافتی« :که» در این باف
تا در مورد موقعی

کلمه رب اس

و جمله پایه را به پیرو پیوند میدهاد

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

ی– معنای اولیه« :که» کلمه ربطی اس

که بعد از افعال ،اسامی ،یا صفا

قرار میگیارد تاا

درباره آننه یک شخص فکر میکند یا مطلبی را عنوان می دارد یا شارای یاک موقعیا
ارائه دلیل ،صحب

کند.

و یاا
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ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیاه :در اینجاا یکای از کاربردهاایی را «کاه» در شارح
معنای اولیه ذکر شده (توصیف موقعی ) به عهده گرفته و استعاره نیس .
تکلیف

الف -معنای بافتی« :تکلیف» در اینجا به نتیجاه نهاایی و امتیازهاای کساب شاده در پایاان
برای ماندن در لیگ برتر یا اذفشدن تیمها اشاره دارد.

رقاب

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

کاه باه

عنوان وظیفه باید انجام دهد.
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :در اینجا دو معنی متفاو ؛ انجام عمل و نتیجه عمل
با تکیه بر این شباه

معنایی که معنای بافتی به موقعی

دارد (نقطه پایانی عمل) قابل درک اس

و نقطهای در انجام یاک عمال اشااره

و در نتیجه «تکلیف» در ایان بافا

کااربرد اساتعاری

دارد.
قهرمان

الف– معنای بافتی« :قهرمان» در این باف
مسابقا

به تیمهای برتار و موفاوتار از نظار عملکارد در

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

را به دس

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

شجاع

رسیده اس ؛ پهلوان  ،دالور.

ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :میایر

معنایی این واژه در دو باف ؛ یعنای کااربرد

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

سخ

و موفو شدن ،از یکدیگر قابل استناد هستنند و بنابراین «قهرمان» در ایان بافا

کاربرد استعاری دارد.
مشص

الف -معنای بافتی :از نظر دستوری صف
بودن تیم برنده اس .

اس

و در این باف

به معنای قابال پایش بینای
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و بنابراین به رااتی ماورد توجاه قارار

میگیرد.
ج -مقایسه معنای اولیه با معنای بافتی :تفاو

معناایی باین ایان دو معناا وجاود نادارد و

بنابراین واژه «مشخص» در اینجا استعاره نیس .
است

الف -معنای بافتی :فعل ربطی اس
نتیجه مسابقا

نسب

به معنی هستن که در این باف

صف

میدهد.

ی -معنای اولیه :فعل اسنادی سوم شخص مفرد و زمان اال بودن اس
فعل نسب

مشاخص را باه
کاه صاف

را باه

میدهد.

ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :تمایزی بین دو معنی وجود نادارد و بناابراین فعال
«اس » به صور

استعاره استفاده نشده اس .

و

الف– معنای بافتی :در این باف
معناس

که قهرمان این مسابقا

زبانی برای معرفی شرای مسابقه بهکار مایرود و باه ایان
مشخص شده اال آنکه شرای بقیاه تایمهاا همنناان مابهم

اس .
ی -معنای اولیه :کلمه رب «و»برای عطف دو واژه یا دو عبار

یا دو جمله بهکار میرود.

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

و ضامن ربا

دو جمله پیوند معنایی خاص (مثال در این باف  ،تضاد را نشان میدهد و در معنی اولیه معموال
اضافهشدن) بین دو جمله به وجود میآورد و این معانی میتوانند کامال متفاو

باشند چنانناه

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

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

سر گذاشتن تیمهای دیگر اس  ،معنی میدهد.
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ی– معنای اولیه :در معنای اصلی زدوخورد یا جنگ افراد میان گروهها ،اقوام یا کشاورهای
دشمن اس .
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :در اینجا رقاب
انگیزه بردن تشبیه شده اس

در عین میایر

از معنای اولیه به معنای بافتی دس

یاف

بین تیمها باه جناگ باین آنهاا باا

معنایی ،میتوان با تکیه بر شباه

و بنابراین واژه «جنگ» به صاور

(نوعی مبارزه)
اساتعاری باهکاار

رفته اس .
بر

الف -معنای بافتی :در این باف

به معنی درباره و روی چیزی اس

که اینجا موضو بااقی

ماندن تیمها یا اذف شدن اس .
ی -معنای اولیه :برای قرار گرفتن چیزی روی چیز دیگر در یا باالی آن بهکار میرود.
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :همانطورکاه دیاده مایشاود ایان واژه در اینجاا از
معنای اولیه که همانا قرار گرفتن چیزی روی شی مادی اس
و روی موضو بقا یا اذف اشاره دارد و علیرغم میایر

بس استعاری پیدا کرده و به بااال
معنایی قابل درک اسا

و بناابراین

«بر» در اینجا استعاره اس .
سر

الف -معنای بافتی :در اینجا به معنی موضو اس
موضو بقا نسب

و انگیزه تیمها را بارای اداماه باازی باه

میدهد.

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

بار آن

قرار دارد.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :یافتهها نشان میدهد واژه «سر» در گذر ایاام تیییار
معنای وسیع یافته تا جایی که از ارجا آن به عنوان یک عضو در بدن به کاانونی بارای تفکار،
تخیل ،عواطف تبدیل شده و این بس معنا همچنان ادامه یافته چنانناه در ایان بافا
موضو رقاب

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

باه کال
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بقا

الف -معنای بافتی :به معنی ماندن و افظ جایگاه در ردهبندی تیمهاس

به عبارتی تیمها با

خطر اذف شدن از لیگ مواجه هستند و بر سر ماندن در جایگاه خود تالش میکنند.
ی -معنای اولیه :در معنای اولیه به معنی زیستن و زندگانی کردن ،علیرغام وجاود خطار
مرگ اس .
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :علیرغم میایر معنایی موجود بین بقا باه مفهاوم زناده
بودن و ماندن در جهان هستی و بقا به معنی ماندن در لیگ برتر ،به دلیل ناوعی شاباه
ادامه دادن) دو معنی قابل دریاف

(مانادن و

از یکدیگرند و بنابراین واژه «بقا» کاربرد استعاری دارد.

وجود

الف– معنای بافتی :در اینجا اسم اس

به معنی وجود داشتن بازیها در اال ااضر.

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

الف– معنای بافتی :این فعل ازجمله افعال سبک اس

که در اینجا نمیتوان معنای خاصای

برای آن قائل شد.
ی– معنای اولیه :فعل مضار اس

از مادر داشتن ،به معنی صااب یا دارناده چیازی یاا

کسی بودن.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه« :وجوددارد» یک فعل مرکب اس  ،و علیرغم این-
که در شمارش دو واژه محسوی میشود ،در مجمو یک معنا میدهد و بنابراین بارای تحلیال
معنا یک وااد محسوی میشوند .وجود جنگ بر سر بقا در این باف
مسابقا

در اال ااضر اس

به معنی در جریان بودن

و بنابراین تفاوتی در معناا مشااهده نمایشاود و در ایان بافا

«وجود داشتن» کاربرد استعاری ندارد.
پایین

الف -معنای بافتی :اشاره به موقعی
مسابقا  ،در انتهای لیس

تیمهایی اس

قرار گرفتهاند.

کاه باه دلیال ضاعیف عمال کاردن در
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ی -معنای اولیه :آن قسم

از هر چیزی اس

که نزدیک به زمین اس .

ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :با مقایسه دو معنی میتوان دریاف
این باف
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واژه «پاایین» در

به معنی انتهای جدول ،با معنی اولیه خود به معنی نزدیک به زمین ،علیرغم متفااو

بودن قابل درک اس

و بنابراین این واژه کاربرد استعاری دارد.

جدول

الف -معنای بافتی :در این باف

به جدول ثب

امتیازا

ی -معنای اولیه :در معنای اولیه به معنای جدولی اس

تیمها در مسابقه اشاره دارد.
که در آن امتیازا

به دسا

آورده

در مسابقا  ،از باال به پایین مرتب میشوند.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :معنای باافتی هماان معناای اولیاه اسا

و بناابراین

«جدول» کاربرد استعاری ندارد.
بیست

الف -معنای بافتی :دراین باف

به تعداد تیمهای شرک کنناده در مساابقا

فوتباال اشااره

دارد.
ی– معنای اولیه :از اعداد اصلی اس

معادل نوزده به اضافه .1

ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :هیچ تفااو

معناایی باین دو معنای اولیاه و باافتی

وجود ندارد واژه «بیس » در اینجا استعاره نیس .
نزدیکی

الف– معنای بافتی :به معنای داشتن اختالف کم در امیتازهای کسب شده توسا تایمهاای
پایین جدول اس .
ی– معنای اولیه :صف
جایی اس

اس

و در معنای اولیه به معنی فاصله کم باا کسای یاا چیازی یاا

مثال در جمله :خانه ما به مدرسه نزدیک اس .

ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :همانطوریکاه مشااهده مایشاود اخاتالف کام در
امتیازا

کم در امتیازا

تیمی به مقوله رقاب

معنای استعاری خود به کار گرفته شده اس .

نزدیک تعبیر شاده و بناابراین واژه «نزدیاک» در
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میان

و به رقاب

الف -معنای بافتی :به معنی بین اس

در بین افراد تیمهای فوتبال اشاره دارد.

ی -معنای اولیه :در معنای اولیه به معنی وس و درون چیزی اس .
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :مقایسه دو معنی نشان میدهد در ایان جملاه بارای
تیمها میان و وس متاور شده اس  .دو معنی علیرغم داشتن میایر

معناایی قابال اساتنباط

هستند و بنابراین واژه «میان» استعاره اس .
قعرنشین

الف -معنای بافتی« :قعر» در این باف

به معنی بدترین و ناازلتارین موقعیا

تایمهاا در

جدول ردهبندی بهکار رفته اس .
ی -معنای اولیه :یک ترکیب صفتی اس

که در آن قعر به معنی پاایینتارین قسام

یاک

جای گود ،اس .
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :با مقایسه دو معنی میتاوان نتیجاه گرفا

عملکارد

ضعیف تیم ها و عدم کسب امتیاز به منزله قرار گرفتن در پایینترین جایگاه ردهبندی تلقی شده
و بنابراین «قعرنشین» در اینجا استعاره اس .

اس

برای

الف– معنای بافتی :ارف اضافه «برای» در اینجا هدف و مقاود را بیان مایکناد؛ باه ایان
منظور ،ادامه رقاب ها به منظور اذف نشدن از لیگ.
ی -معنای اولیه :این ارف اضافه برای اختااص دادن چیزی به کسای یاا اساتفاده شادن
توس گروه یا شخای بهکار میرود.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :معنای اولیه این واژه برای اختااص دادن وجاودی
فیزیکی به مالک جاندار که به نوعی بهرهور اس  ،بهکار رفته و فعل جمله در جه
مالکی

و بهره وری به مالک آن اس

انتقال ایان

و مالک در آن هدف و مقاد این انتقال اس  .اما معناای

بافتی هدف و منظور از انجام کار را نشان میدهد .واژه کسب وجود انتزاعی اس

که در اینجاا

بهرهور قلمداد میشود ،بدون اینکه پای بهره وری واقعی در آن به میان آید ،با این اال هار دو
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که هدف و مقاد انجام فعل را نشان میدهند با هم مشاترکند .واژه «بارای»

استعاره اس .

فرار

الف– معنای بافتی :به معنی تسلیم نشدن و تن ندادن به شکس

اس

و ااکی از آن اسا

علیرغم معلوم بودن قهرمان ،بازیها با هدف اذف نشدن از لیگ کماکان ادامه دارد.
ی– معنای اولیه :دور شدن ناگهانی و باشتای از کسی یا جایی که معموال نتیجاه ااسااس
ناامنی ،خطر یا ترس اس .
ج– مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :بین دو معنا میایر

زیادی وجود دارد ،اماا باا ایان

اال معنای بافتی از معنای اولیه باه ساادگی قابال درک اسا

و بناابراین واژه «فارار» کااربرد

استعاری دارد.
از

الف– معنای بافتی« :از» در اینجا ارف اضافه فعل فرار اس

و شرو عملای را نشاان مای

دهد ،انگیزه تیمها برای انجام و ادامه( ،رهایی از خطر سقوط).
ی– معنای اولیه :ارف اضافه از در معنای اولیه برای نشان دادن ابتدای مکان یا موقعی

اشایا

یا افراد را بهکار میرود ،جایی که شخص یا یک چیز آغاز میشود :سفری از تهران تا اصفهان.
ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :معنای اولیه از برای موارد عینی بهکار میرود یعنای
برای افراد یا اشیا  .معنای بافتی عل

شرو و یا به عبارتی دلیل وجود امری؛ (در اینجا فرار از

سقوط) را نشان میدهد .این معنی شرو انجام عملی انتزاعی اس
امری انتزاعی را بر مبنای نوعی شباه
واژه سقوط هیا

اما میتوان موقعی

با امری عینی متاور شد .در واقع از در این باف

ابتادای
برای

جسمانی متاور کرده کاه تایمهاا از آن واهماه دارناد و ساعی دارناد از آن

بگریزند و بنابراین «از» در اینجا استعاره اس .
سقوط

الف– معنای بافتی :از دس
مسابقا

در لیگ کسب کنند.

دادن جایگاه امنی اس  ،که تیمها قرار اس

به شرط باردن در
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به معنی افتادن بر روی زمین.

ج -مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه :مقایسه بین دو معنا نشان میدهد شکس
مسابقا

از اریف ،به صور

تیمهاا در

سقوط از جایی تشبیه گردیده و این معنا را با مقایسه با معناای

اولیه میتوان متاور شد و بنابراین واژه «سقوط» در اینجا کاربرد استعاری دارد.
توضیح آنکه از ذکر بعضی از واژهها به دلیل تکاراری باودن در ایان فهرسا
گردید .دالیل استعاری نبودن آنها دقیقا همان دالیلی اس

خاودداری

که پیشتر عنوان گردید.

در مجمو  21واژه از  40واژه در این دو جمله دارای معنای اساتعاری بودناد .درواقاع باا
بهکارگیری امآیپی در این متن نوشتاری ،نشان دادیم که چگوناه ایان روش عمال مایکناد و
عمال بعضی راهالهایی را که پژوهشگران باید اتخاذ کنند تا قضاو

کنند که آیا واژه باهطاور

استعاری در گفتمان استفاده شده یا خیر ،در اختیار خواننادگان قارار گرفا  .خاود پرگلیجااز
اذعان میدارد گاه در جمع  1نفری آنها برای تامیمگیاری دربااره ایانکاه واژهای را اساتعاره
محسوی کنند یا خیر اختالف نظرهایی وجود داش

و گاه با اینکه در ماورد کااربرد اساتعاری

یک واژه خااص اتفااق نظار داشاتند ،دالیال گاروه در امایا

از قضاوتشاان متفااو

باود

(پرگلیجاز؛ .)13 ،2001
با این اال یکی از ارزشمندترین اهداف امآیپی این اس  ،که مجموعه صریح و مشاخص
مراال آن به کارشناسان این اجازه را میدهد ،محال اختالفاا

را دقیقاا شناساایی کنناد و در

مورد آن به بحی بنشینند.
در ادامه این مقاله به بعضی الگوها ،ابزارها و تامیمگیریهایی که در صراا

بخشیدن باه

این روش کمک شایانی میکند ،خواهیم پرداخ .
 .1 .3تهیه پیکره زبانی مورد بررسی

اولین مراله در بررسی استعاره تهیه پیکاره اسا  .پیکاره باه مجموعاهای از متاون گفتاه
میشود که بهطور طبیعی رخ می دهد که یا به صور

نوشاتاری اسا

و یاا بازنویسای گفتاار

(کامرون و ماسلن؛  .)161 ،2010یک پیکره بسته به اهداف تحقیو میتواند بسیار وسیع باشد و
یا محدود .این پیکره میتواند از گفتار غیررسمی ،روزناماههاای مختلاف ،کتاایهاا ،مجاال ،
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سرویسهای جهانی خبر و غیره جمعآوری گردد .همچنین این پیکره میتواند کامال تخااای
باشد؛ بهطور مثال دستورالعملهای بسیار تخاای در زمینه مهندسی رایانه ،یاا خبار ااواد ؛
که مخاطب آن مردم عادی جامعه باشند.
پرگلیجاز پیشنهاد میکند در هنگام بررسیها ،ایان جزئیاا

را در اختیاار خواننادگان قارار

دهید :اسم متن مورد نظر ،نو سبک آن (گفتاری یا نوشتاری) ،ذکر منبع دادهها ،گونه تخاای
دادهها( ،خبری ،علمی ،ادبی ،محاورهای) ،تاریخ تولید یا نشر ،طول متن ،تعداد واژهها ،مخاطبان
متن ،ویژگی خوانندگان یا شنوندگان ااتمالی.
 .2 .3واحد تحلیل

در امآیپی وااد تحلیل در بررسی زبان استعاره در گفتمان ،واژه اس  .انگیزه ایان اقادام
را پرگلیجاز تطابو واژهها و مفاهیم ،ارجاعا

و یا نقشهای دستوری آنها برمایشامرد .البتاه

اینکه چه چیزی واژه را تشکیل میدهد مشکل اس  ،اما در اکثر موارد واژهها عناصر یک ماتن
هستند که ازطریو فاصله از هم جدا میشوند .اما در چند مورد ممکن اسا

اساتثنائاتی داشاته

باشیم:
 .1 .2 .3چندواژهایها 1در زبان که معموال ریشههای غیر فارسی دارند به عنوان یاک واااد
واژگانی در نظر گرفته میشوند ،مثل اداقل ،اداکثر ،الکتروکاردیوگرافی ،سونوگرافی ...
 .2 .2 .3واژههای مرکب :واادهای واژگانی هستند که از دو بخش مجزا تشکیل مایشاوند
که ممکن اس

به صور های مختلف نوشته شود:

 -1به عنوان یک واژه -2 ،دو وااد با خ تیره در بینشان و  -3دو وااد مجزا
در مورد اول یعنی وقتی دو جز واژه مرکب باهصاور

یاک واژه نوشاته مایشاود؛ مثال

زیرگذر ،روگذر ،شاهدانه ،دلسرد ،خوشحال ،همکالسی و  ...یک واژه در نظر گرفته میشاوند.
اگر چه در سالهای اخیر به جدا نوشتن این واژهها تاکید زیاد شده اس  ،ولی مالک ماا نحاوه

1 polywords
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بارای شاکل ترکیبای ایان واژههاا یاک

تعریف ارائه شده اس .
در مورد دوم وقتی خ تیره بین دو بخش یک واژه مرکب باشد ،یاک واژه محساوی مایشاوند؛
مثل عملی–تحلیلی ،اقتاادی–اجتماعی ،فیزیک– شیمی ،نظریه مارکسیستی–لنینستی و غیاره ،باه جاز
در کلما مرکب نوظهور مثل شم–بنیاد ،پیکره-بنیاد ،زبان-ویژه و  ...عل این تامیم ایان اسا کاه
سخنگویان زبان فارسی ناگزیرند برای درک معنی این واژههای نوظهور آن را باه اجازای ساازندهشاان
تجزیه کنند تا بدین وسلیه قادر شوند بین دو مفهوم پیوسته و ارجاعا آنها رابطه برقرار کنند.
مورد سوم وقتی وقتی واژه مرکب به صور دو وااد مجزا نوشته میشوند ،در این مورد مراجعاه
به یک فرهنگ لی  ،تنها راه ال اس

اگر واژه مورد نظر در فرهنگ لی موجاود باود ،باه صاور

یک وااد در نظر گرفته میشود .اما اگر مدخلی در فرهنگ لیا

وجاود نداشا

آن را دو واااد در

نظر میگیریم عل این اس که در این مورد هم باید این واژهها را به اجزا سازندهشاان تجزیاه کنایم
تا معنی آنها را درک کنیم واژههایی مثل پس بانک ،تلفنبانک ،ماهعسل از این دسته هستند.
 .3 .2 .3اسم خاص

اسامی خاص نیز به واادهای سازندهشان تجزیه میشوند .اسامی مثل خانم اکبری ،پاارک ناور،
خزرشهر ،سفیدرود ...،همننین در مورد پالک خانهها ،اسامی خیاباانهاا ،آدرسهاا و اتای اساامی
شهرها و مکانهای عمومی مثل پالک  ،13خیابان معلم ،بابلسر ،خرمشهر 1،جمهوری اسالمی ایاران،
سازمان ملل ،المپیک زمستانی ،کمیته تجدید نظر ،شورای عالی قضایی و  ...نیز آنها را به وااادهای
سازندهشان تجزیه میکنیم.
 .3 .3کدبندی واحدهای واژگانی

تعداد دقیو واژههای مورد بررسی را محاسبه میکنیم و به هر یک از واژههای موجود در بافا ،
یک کد که نشاندهنده طبقه واژگانی وااد مورد نظر اسا  ،نساب

مایدهایم یعنای واژههاا را بار

اسب نو مقوله واژگان کدبندی می کنیم به طور مثال اسم ،صف  ،قید ،فعل (اصالی ،کمکای،
 1خرمشهر استعاره از شهر خرم و آباد اس  ،و دقیقا به همین دلیل اس

که بعد از امله عراق استعاره این شهر به خونین

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

کاه

دارد ،با توجه به مقوله دستوری واژه موجود در باف  ،معنای آن

را تعیین کنیم و با معنای اولیه آن مقایسه کنیم .بهطور مثال کاربرد فعل شکس  ،با کااربرد ایان
واژه به عنوان یک اسم متفاو

اس

و عالوه بر آن اتی تفاو

کاربرد این فعل دو وجهی باه

عنوان الزم یا متعدی نیز باید در بررسیها لحاظ نشود به عبارتی معنای بافتی فعل متعدی فق
میتواند با معنای اولیه افعال متعدی و نه معنای اولیه افعال الزم مقایسه شود (کرنماایر؛ ،2011
.)134
 .4 .3بهکارگیری فرهنگ لغت

در این بررسی همزمان از  4فرهنگ لی

فارسی باه فارسای بارای تعیاین معناای اولیاه و

معنای بافتی استفاده شد :لی نامه  14جلدی دهخدا ،فرهنگ فارسی  6جلادی معاین ،فرهناگ
فارسی  2جلدی عمید و مهمتر از همه فرهنگ  9جلدی بزرگ سخن انوری .همانطورکه قابال
اشاره شد یکی از ضعفهای متداول بررسیهای مربوط به استعاره ،تکیه بار شام اسا  .بارای
رفع این مشکل گروه پرگلیجاز استفاده از یک فرهناگ لیا

در ساطح پیشارفته را باه عناوان

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

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

واژهها خواهیم داش  .بهکارگیری فرهناگ لیا

امکاان بررسای و قادر

تاامیمگیاری باه

تحلیلگر می دهد .اما نگارنده در این بررسی به دلیل نقص فرهنگهاای ماذکور از قبیال خلا
معنا بدون توجه به مقوله دستوری واژه ،عدم ارائه مثال برای معاانی معرفای شاده در بسایاری
موارد ،لحاظ نکردن تمام انوا معنای یک واژه و غیره با تکیه بر اصل جهاانی باودن زباانهاا،
همزمان از فرهنگ لی

آمریکایی النگمن در سطح پیشرفته در این بررسی استفاده کرده اسا .

البته ارجا به فرهنگ انگلیسی به انگلیسی بیشتر در جه

تعیین معناای اولیاه ااروف اضاافه

بود .راسخ مهند ( )15 ،1391به برخی از ضعفهای فرهناگ ساخن در ارائاه معناای ااروف
اضافه اشاره میکند.
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که یک فرهنگ لی

پیکارهبینااد بار

و به اندازه کافی بزرگ اس

که تقریباا هماه

واژهها را به جز واژههای کمیای و نادر شامل میشود.
 .5 .3تعیین معنای بافتی

که آن واژه در موقعیتی که به کار گرفته شاده،

معنای بافتی یک وااد واژگانی معنایی اس

دارد .همانطوریکه قبال اشاره شد منبع ما برای تعیین این معنا استفاده از  5فرهناگ لیا

باه-

طور همزمان بودهاس  .در روند بررسیهاا ایان معاانی باتوجاه باه مقولاهی دساتوری واااد
واژگانی و مجاور

آن با واادهای قبل و بعد از خود تعیین گردید.

 .6 .3تعیین معنای اولیه

معنای اولیه یک وااد واژگانی معنایی اس
باشد .چون این معنا ،معنای اولیه اس

که مجردتر ،شفافتر ،مشاخصتار ،و انساانمحاور

همیشه در فرهنگ لی

(هرمان؛  .)101 ،2013گروه پرگلیجاز معیار قدم

کاربران معمولی زبان یاف

مایشاود

را نیز در تعیین معنای اولیه منظاور کارده اسا ،

اما هرمان توسل جستن به این معنا را فق در صور ابهام و عدم توافو در تایمگیاری باه عناوان
آخرین گزینه پیشنهاد میکند ،چرا که معتقد اس
زبان معاصر آگاه نیستند .بهطورکلی باید گف

بیشتر کابران زبان از گذر نسابی بیشاتر واژههاا در
در روند بررسی مشخص گردید ،تعیین معناای اولیاه

برای واژههای محتوایی یعنی اسم ،فعل ،قید ،صف

از واژههای دستوری سادهتر اس ؛ تا جاایی کاه

برای بررسی اروف اضافه ناگزیر به استفاده از یک فرهنگ انگلیسی به انگلیسی شادیم .علایرغام
بهکارگیری این اربه ،همچنان تعیین معنای اولیه اروف اضافه «میان ،در ،بر ،از ،بارای»کاه روابا
مربوط به فضا و مکان را نشان میدهند ،در گروه  3نفری ما اخاتالف نظرهاایی را پدیاد آورد .البتاه
پژوهشگران عالقهمند به این بررسیها ممکن اس

در تعیین معنای اولیه با مشکال خاصی مواجاه

شوند که میتوانند براسب اهداف تحقیو ،تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
 .7 .3تصمیمگیری درباره نقش مغایرت معنایی

همانطوریکه قبال گفته شد در استعاره معنای بافتی وااد واژگانی ،تاادی از معنای اولیاه
انحراف دارد .این به آن معنا اس

که معنای اولیه باید به اندازه کافی با معناای باافتی میاایر

سال هشتم ،شمارة اول
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داشته باشد ،تا این معنای بافتی بالقوه قادر باشد در قلمرو معنایی دیگاری شارک
تامیم گیری درباره این که چه میزان تفاو
استعاره محسوی شود ،باید گف

کناد .بارای

معنایی باید بین دو معنی وجاود داشاته باشاد تاا

وقتی برای یک وااد واژگانی با توجه به مقوله دساتوریاش

بیش از یک توصیف معنایی مجزا در فرهنگ لی

وجود داشته باشد ،یعنی این معانی به انادازه

کافی متمایز هستند.
 .8 .3تصمیمگیری درباره نقش شباهت

وقتی دو معنی به اندازه کافی متمایز از یک وااد واژگانی وجود دارد که یکای اولیاهتار از
دیگری به نظر میرسد ،این مفاهیم بالقوه از نظر استعاری به یکدیگر مربوطناد .دلیال ایان امار
این اس

که آن ها از نوعی شباه

بیرونی یا نقشی (صف

و رواب ) بین مفاهیمی کاه معرفای

میکند برخوردار میگردند (هرمان؛ .)103 ،2013
وقتی یک وااد واژگانی یک مفهوم بافتی کلی و مبهم دارد که شبیه رابطاه انتزاعای از یاک
مفهوم نسبتا خاص و مجرد اس  ،در صورتیکه دو مفهوم به اندازه کافی از هام متمایزناد و از
طریو نوعی شباه

به هم مربوط میشاوند ،بایادکاربرد آن واژه را اساتعاری در نظار گرفا

(همان.)104 ،
 .9 .3تصمیمگیری نهایی

باالخره اینکه با تمام راهکارهای ارائه شده و در نهای

بحی و تبادل نظر در جمع تا ااد

قریب به یقین میتوان واژههایی را که کاربرد استعاری در گفتمان دارند ،شناسایی کرد.
 -1اعمال روش امآیپی بر روی چند تیتر خبر

در آخر الزم اس

با توجه به آننه که در تشریح امآیپی در این مقاله آموختیم دانستههاای

خود را در چند تیتر خبر به اشتراک بگذاریم .هلیدی ( )312 ،1114معتقد اسا
گفتمان رسانه به دلیل ویژگی جذابی

تیتار خبار در

و چشمگیر بودن اغلاب ماورد تحلیال قارار مایگیارد.

تیترهای خبر نمونه بارز متون کوچک هستند و اغلب راههای میاانبار جاذابی بارای محتاوای
روزنامهها به شمار میآیند .اینفانتیدو ( )611 ،2001نقش اصلی تیترهای خبر را خالصاه کاردن
و جذی کردن توجه به متن کامل مقاله خبر میداند .این ویژگیها باید از طریو متن بینهایا
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کوتاه سازگار شود ،به نحوی که ضمن اینکه خوانناده را از محتاوای مقالاه مطلاع مایساازد،
کنجکاوی او را نیز برانگیزد و ترغیب به خواندن کامل مقاله کند .به دلیل این ویژگایهاا ،تتیار
خبر نوعی متن هستند که در آن استعاره اغلب به عنوان راه میانبر شناختی برای سادهتر کاردن
و موثر بودن پیام های پینیده هستند .به چند تیتر خبر و نحوه بهکارگیری استعاره در ادامه مقاله
توجه کنید .این تیترها از روزنامه کیهان خرداد  99گرفته شدهاند.
 -2کسانی که معتقدند ایران ضعیف شده چرخی در دنیا بزنند

در این تیتر خبر  3واژه به صور
صف

استعاری بهکار گرفته شده اس :

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

معنی فاقد کارآیی و قدر

باه

برای اداره کشور اس .

فعل مرکب چرخ زدن نیز از معنای اولیه (به دور خود یا کسی یا چیزی گشتن) دور شده و
در این باف

زبانی رفتن به قاد کنکاش و بررسی معنی میدهد.

ارف اضافه در نیز که در معنای اولیه (برای بیان ظرفی

و درون چیازی یاا جاایی باودن

بهکار میرود) در اینجا گستره عالم و کشورها را به صور

محدوده مکانی معرفی میکناد کاه

انسانها در آن قرار دارند.
در هر سه مورد میایر

معنایی را بین دو معنای اولیه و بافتی شاهد هساتیم باا ایان ااال

میتوان با مقایسه دو معنا ،معنای بافتی را از معنای اولیه استنباط کرد.
 -3ایران بلندترین صدای جهان در مقابل صهیونیستها

در همین تیتر کوتاه  5استعاره وجود دارد:
صف

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

گرفته و در این باف

به معنی فرکانس زیاد و شد

صور

بهکار رفته ،به ناوعی رسااترین و

تاثیر گذارترین معنا میدهد.
صدا ،اسمی که معنای اولیه آن (آننه شنیده میشود اسا ) در اینجاا منظاور از کااربرد آن
شبکهای برای اعتراض و مظلومی خواهی اس .

سال هشتم ،شمارة اول

جهان ،اسمی اس
میباشد در این باف

420

معرفی امآیپی :روشی برای...

که در معنای اولیاه باه معنای (پهناه کاره زماین و آنناه درآن اسا )
زبانی ،نمادی برای بزرگی و عظم

ارف اضافه در ،معنای اولیه آن (بیان ظرفی

اس .

اس ) در اینجا برای عاالم محادوده مکاانی

متاور میکند.
اسم مقابل ،که در معنای اولیه (هر یک از جاهایی کاه در دوساوی خا یاا دوساوی یاک
فضای خالی قرار دارد ،رو برو) معنی می دهد در این باف
مقاوم

به معنی مخالف

و نمادی برای بیان

و یا ایستادگی معنی میدهد.

در هر پنج مورد علی رغم میایر

معنای اولیه و بافتی ،معنای بافتی به دلیل نوعی شاباه

از معنای اولیه قابل درک اس .
 -4سپاه طعم شیرین امنیت را به مردم شرق کشور میچشاند

در این تیتر خبر سه واژه به صور

استعاری بهکار گرفته شدهاس :

طعم ،در معنای اولیه این اسم این توصیف آمده اس
چشیدن چیزی،آن را اس میکند) اما در این باف

(آننه اندام چشایی هنگام خوردن یاا

طعام باه قضااو

خوی و مناسب اس  ،اشاره دارد .سپاه درصدد اس

شخاای دربااره آنناه

با مبارزه با اشرار و قاچاقنیاان در شارق

ایران به مردمی که در این نواای زندگی میکنند بفهماند امنی

و آرامش چه مس له ضروری و

خوبی اس .
صف

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

معنی مطبو  ،دلنشین ،خوی و دلپذیر اس

و برای واژه امنی

بهکار گرفته شده اس .

بچشاند ،فعل مضار اس

که معنای اولیه آن (کمی خوردنی یاا نوشایدنی در دهاان کسای

گذاشتن تا آن را بنشد) اس

به معنی کسی را در معرض تجربهای قارار دادن،

و در این باف

معنی میدهد .یعنی مردم شرق ایران با اقدام سپاه علیه اشرار امنی

و آرامش روانی ااصال از

آن را تجربه خواهند کرد.
معنای بافتی هر سه واژه علی رغم میایر
درک اس

با معنای اولیه به دلیل وجود نوعی شباه

و بنابراین این واژهها کابرد استعاری دارند.

قابال
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 .4نتیجهگیری

روش امآیپی توس پرگلیجاز و همکااران او ابادا شاد تاا شاالودهای معتبار ،صاریح و
انعطافپذیر برای شناسایی استعاره در متون مختلاف فاراهم آورد .گرچاه بعضای کارشناساان
ممکن اس

ادعا کنند برای شناسایی استعاره در یک متن صرفا از شم خود بهره میگیرناد ،اماا

موارد اختالف این شم در افراد مختلف ممکن اس

به صراا

و اعتبار تحقیاو آسایب بزناد.

توجیه این شم ،یکدستی در نتایج و به کارگیری آن در وااادهای منفارد واژگاانی کاار بسایار
پینیدهای اس

که در این موقعی  ،فق یک روش منسجم مثال امآیپای مایتواناد راهگشاا

باشد .آشنایی با این فرایند و بهکارگیری مراال آن متضمن دق

و صرف وقا

فاراوان اسا

که البته همین امر نشاندهنده این اس

که امآیپی روشای نظااممناد بارای شناساایی اساتعاره

اس  .البته گرچه روش امآیپی ثاب

کرد که برای اهداف مورد نظر این بررسی بسیار مناساب

اس  ،آگاهی داشتن از محدودی های آن اهمی
فرهنگ لی

دارد .یکی از ایان محادودی هاا اساتفاده از

برای شناسایی استعاره اس ؛ یک فرهنگ لی

ممکن اس

همه واژهها باه ویاژه

واژگان تخاای را شامل نشود و یا نارساییهایی در تعاریف واژهها وجاود داشاته باشاد؛ باه
نحوی که اصل روشنی ،سادگی و قابل فهام باودن کاه مهمتارین اصال تعریاف یاک واژه در
فرهنگ اس

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

گیرد و یا در واقع برای برخی واژهها مفهوم صریحی که بتوان از آن طریو ،واژه را درک کرد یا
متاور شد ارائه شود .بنابراین نتایج اینگونه بررسیها تا ادودی باه ناو فرهناگ لیتای کاه
استفاده میشود بستگی دارد .محدودی

دیگر به انتخای واژه به عناوان واااد تحلیال در ایان

بررسی ارتباط دارد .بعید به نظر میرسد واادهای واژگانی به طور مساتقل عمال کنناد؛ زیارا
توس واادهای دیگر اااطه شدهاند و خود بخشی از جمله و پاراگراف محساوی مایشاوند.
همننین آنطور که تجربه ما در مورد امآیپی در این مقاله نشان داده اس  ،باهکاارگیری ایان
روش برای دس یابی به یافتههای معتبر و درس

در زمینه شناسایی استعاره به هیچ وجاه کاار

سال هشتم ،شمارة اول

سااریع و آسااانی نیسا

معرفی امآیپی :روشی برای...

421

و باارای دسا یااابی بااه نتیجااهی معتباار بایااد بااه چنااد نکتااه توجااه

شود:
 -1تمام  4مراله پیشنهاد شده در این روش بهطور کامل بدون هیچ اغماازی باه ترتیاب
اجرا گردد.
 -2به راهنماییهایی که برای اجرای دقیو مراال امآیپی در ایان مقالاه ذکار شاد مثال
چگونگی تعیین معنای بافتی و اولیه ،تعیین میزان شباه
واژهها ،استفاده از فرهنگ لی

و میایر

برای کااربرد اساتعاری

معتبر ،مبنای تعیین واادهای واژگانی و غیره اتما دقا

و

توجه الزم مبذول شود.
 -3توجه داشته باشیم بهکارگیری مرااال امآیپای کاار وقا گیار و مشاکلی اسا

و

بنابراین این مراال باید به آرامی و با اوصله الزم انجام گیرد.
 -4برای اینکه نتایج معتبر برای پژوهشهای مختلف پیرامون اساتعاره کساب شاود بهتار
اس

همزمان چند تحلیلگر بهطور جداگانه مراال مختلف امآیپی را در گفتماان خااص

به اجرا بگذارند و سپس نتایج ااصل را در گروه به بحی بگذارند.
 -5تامیمگیری در بعضی از مراال این روش ،بهطور مثال مبنای تعیین مارز وااادهای
واژگانی در اسامی خاص و واژههای مرکب ،نظاار  ،هامفکاری و تباادلنظار پیشاگامان
زبانشناسی و بهویژه زبانشناسان شناختی را میطلبد که امید اسا
اساتید صااب نظر راهنماییها ،تدابیر ،توضیحا

باا خوانادن ایان مقالاه

و توصایههاای تکمیلای خاود را بارای

اجرای بهینه این روش در دادههای زبان فارسی در اختیار پژوهشگران جوان و عالقهمند به
این بررسیها قرار دهند.
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