
، بلك - چارتريس اي به تحليل انتقادي استعاره، هپيكر هايرويكرد

  1 .صفحه 272 ميالن،انتشارات پالگريو مك

 

منظر  ب سنتي و شناختي فراتر رفته و ازاستعاره از قال ، مطالعةهاي اخير سال در

 ساختار معتقد است كه )2002( ليكاف .كاربردشناختي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است

و  2بيلينگ( ثيرات آن ايدئولوژيك استدهد و تأ فهم انسان را شكل مي درك و ،معناي استعاري

 تحليل گفتمانِ وظيفة ،معناي استعاري بازنماييِ صورت دراين و) 477: 2005، 3ميالن مك

، بيشتر از استعاره به حزب ليبرال كار نسبت معتقد است كه حزب محافظهليكاف . انتقادي است

گيرند،  صورت اصطالح مورد پذيرش قرار مي كند و وقتي اين استعارات به مي استفاده

هاي  خوشه ،او معتقد است كه استعارات .دهند ، درك و فهم ما را ازجهان شكل ميكاران محافظه

كيد بر گذر و حركت فرهنگي و نقطة قوت تحليل ليكاف تأ. سازند معناي فرهنگي را مي

تأ .استعارات است ايدئولوژيكاصطالح  ساده نيست و ،ساختار فرهنگي استعارات ثير ايدئولوژيك

 .ايدئولوژي منجر شود سازيِ هانتواند معناي لفظي را چنان كدر نمايد تا به پن استعاري مي

را گفتماني است كه فضاهاي نظم سياسي آن استعاره فراتر از اجزاي كالم است و كاركرد، 

حدي در گفتماني است و تا ويژگيِ ،اين مشروعيت .كند نا ميب ،سياسي طريق ايجاد مشروعيتاز

آن مشهود  4شدگيِ استعاره ازطريق لفظي سازيِ قدرت مشروعيت. ستعاره نهفته استدرون ا

ها را پنهان  توانند ايدئولوژي قراردادي مي تنها استعارات) 1989( و ترنر منظر ليكاف از. است

  .ها را ساخته و بازتوليد كنند توانند ايدئولوژي قراردادي نيز مي استعارات ،آنبر اه دارند و عالوهنگ

 او .رويكرد گفتماني استعاره را معرفي كرده است ،در بحث استعاره، )508: 2003( 5كامرون

هاي كاربردشناختي هم  به جنبه ،استعاره در مطالعة ،هاي زباني و شناختي بر جنبه وهعال

 ،)2007و  1997( 7گوتلي ،)2003و  1990(6 ديرون ملهجمحققان زيادي، از .ه استپرداخت
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تحقيق  كاركردهاي استعاره در گفتمان زمينة و ديگران در) 2007(2ملج ،)2004( 1ماسولف

تحليل  ،بلك -در راستاي اين تحقيقات، چارتريس .اند رسيده نتايج بسيار خوبي و به اند كرده

 بهاي  پيكرهرويكردهاي اب كت .رائه كرده استاي ا منظر رويكرد پيكره را از انتقادي استعاره

منظر  استعاره از بحث نظريِ ،در فصل اول .شامل پنج فصل است ،تحليل انتقادي استعاره

اي مختلفي را  سنده در اين فصل رويكردهاي پيكرهنوي .بلك و ديگران ارائه شده است چارتريس

هاي  ي است كه جنبهمنظر ،استعاره ديِتحليل انتقااو  منظر از .كند ميمعرفي  دربارة استعاره

شناختي را در  شناسيِ كاربردشناسي و زبان اي، تحليل پيكره گفتمان، مختلف تحليل انتقاديِ

ديگر نظير  از علوم اجتماعيِ تحليل زباني ،بلك -سمنظر چارتري از .كند يك نقطه جمع مي

تبيين استعاره را در  ،ين رويكردا .نيستجدا اي و تاريخ  مطالعات رسانه شناسي، جامعه سياست،

: 1978( 3ريكور .دهد تي و اجتماعي مورد بررسي قرار ميشناخ اساس تحليل زباني،، برگفتمان

ا در معناي ساده هاي متفاوت ر از بافت ،متفاوت ، دو بخش مفقودةمعتقد است كه استعاره، )80

بلكه با تعامل بين افكار و  ،ار نداريمكها سرو بنابراين با انتقال سادة واژه .دهد كنار هم قرار مي

بلكه  ،ديگر نيست جاي واژة واژه به جايگزينيِ ،استعاره ،ديگر عبارت به .كار داريمسروها  بافت

شاهد ارتباط  ،مثابه سفر در استعارة عشق به مثالً .ارتباط بين دو بافت است ،استعاره نقش اصليِ

ملموسِ بين دو بافت هم در گسترش و توسعةستعارها. عشق هستيم انتزاعيِ سفر و بافت ، 

هاي جديد براي پر  ، و هم در فراهم كردن واژهعقايد جديد مفهومي براي بازنمايي يچارچوب

 نظامِ تغييرِ جهت ،تواند هم معنايي مينقش استعاره  .ثر و فعال استمؤ ،خأل واژگاني كردنِ

رويكردي است  ،استعاره تحليل انتقاديِ .اشدقدرت ب ارزيابيِ انتقالِ جهت ،و هم سبكي ،مفهومي

) و احتماالً ناآگاهانة( پنهانِ نيات سعي در آشكارسازيِ ،حليل گفتمان انتقاديتكه همانند 

استعاره  تحليلِ شناسيِ ، سه مرحله را در روش)88 :1999( لو كامرون و .زبان دارد كاربرانِ

زباني  هايي از استعارات نمونه آوريِ شامل جمع ،تحليل استعاره شناسيِ روش. 1: ندا همعرفي كرد

تعارات مفهوميِ زيرساختيِ زباني به اس بخشي از استعارات ارتباط و عموميت. 2 موضوع، دربارة

اعمال  سازنده و يا محدودكنندة الگوهاي فهم و تفكرِ جهت پيشنهاد ،استفاده از نتايج .3ها،  آن

، شده در اين فصل رويكردهاي معرفي تمامِ مشترك فصلِ بنابراين .و عقايد و باورهاي مردم

نويسنده  .استاي در تحليل استعاره  و رويكردهاي پيكرهكاربردشناختي  بر جنبةبيشتر كيد تأ
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گزارشات ورزشي و اقتصادي  جمله گفتمان سياسي،، ازمختلف هاي متنيِ ، پيكرهزمينه  اين در

ها نشان  كاركرد ايدئولوژيك استعاره را در اين گفتمان وگفتمان ديني را مورد بررسي قرار داده و

  .داده است

هاي حزب  ، ازجمله گفتمانكاربرد استعاره در گفتمان سياسينويسنده  ،در فصل دوم

 را مريكاآ جمهوريِ هاي كانديداي رياست سخنرانيو  بريتانياحزب  هاي سياسيِ بيانيه كارگر،

، با زيادي هاي هدهد كه استعار استعاره نشان مي يقاتنتايج تحق .داده استمورد بررسي قرار 

مثابه  سياست به مفهوميِ ريق استعارةط، كه ازاند كار رفته هب ،سياسي دين در گفتمانِ حوزة مبدأ

 كردنِدرگير رخاط هب ،سياسي گفتارِ گفتمانيِ اهداف استعارات در اقناعِ .ندا هبرانگيخته شد ،دين

شنونده به  يابيِ و نقش مهمي در دست ارزش هستندبا ،ماالتاحت كشف عواطف و تسهيلِ

لحاظ  ايفاي نقش ايدئولوژيك به همچنين داراي پتانسيلِ .انتظارات و باورها و عقايدشان دارند

در  ،ترين استعارات ، رايجمريكاآ سياسيِ هاي گفتماندر  .در گفتمان سياسي هستند ،اجتماعي

گفتمان  در حوزة). 89: 1988 ،1هوي( ندموجود و جنگورزش  هاي حوزه گفتمان استعارات

اما  ،گذارند خاص تأثير مي استعارات هاي سبكيِ بافتي وجود دارند كه بر انتخاب يعوامل ،سياسي

بندي، توصيف و طبقه .دنمان ترغيب و استدالل احتماالً ثابت باقي مي گفتمانيِ زيرساختيِ اهداف 

 انتخابِ و تفسير شامل تبيينِ ،استعاره هاي مبدأ ل توصيف حوزهشام ،استعاره در تحليل انتقاديِ

ها است آن مفهوميِ استعارات و بنياد. حولِبريتانيا  رفته در گفتمان سياسيِكار هب استعارات 

سياسي  و گفتمانِ ،گياهان و دين سفر، ساختمان، و تقابل،درگيري  هاي مبدأ حوزه مفاهيمِ

جسماني  تعامل با محيط فيزيكي و آگاهيِ باورها، حسي، جربةت حركت، شامل نزاع، ،امريكا

هاي  استعاره. محافظت و تهديد است شامل جنگ، نبرد، ،هاي نزاع حوزة مبدأ در استعاره. است

مثابه ساختمان  مثابه ساختمان و جامعه به مثابه ساختمان، نظريه به ، شامل بحث بهساختمان

ديگر فرق ها با يك رفته در اين گفتمانكار هب كه استعاراتدهد  نتايج اين بررسي نشان مي .است

  .اين استعارات داراي كاركرد ايدئولوژيك هستند ، همةها رغم اين تفاوت و علي دارند

مورد بررسي قرار  را كاربرد استعاره در مطبوعات ورزشي و اقتصادي ،نويسنده ،در فصل سوم

كننده و  ، منعكسرفته در گفتمان اقتصادي كار هب هاي استعارات نمونه تغييرات در .داده است

 اقتصادياستعاره در گزارش  ايدئولوژيك تاحدي تغييردهندة ايدئولوژي و باورهاست و جنبة

در  ،ها يعني از استعاره. است عامليت سازيِ ، شامل پنهاننئوكالسيك اقتصاديِ نظرية .استمهم 
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در  شده انتخاب زبانِ .شود گر استفاده ميعامل و كنش سازيِ ، جهت پنهانگفتمان اقتصادي

 استعارات ).168 همان،( كيد داردبازار آزاد تأ بر تداوم ايدئولوژيِ ،اقتصادي خبريِ گزارشِ

و  ،طبيعيمثابه فجايع  مشكالت اقتصادي به مثابه انسان، صاد بهشامل اقت ،اقتصادي پربسامد

شامل مثابه انسان اقتصاد به مفهوميِ استعارة .هستند فيزيكيهاي  حركتمثابه  بازار به تغييرات ،

مثابه حالتي از سالمت  تجارت به مثابه درگيري و نزاع فيزيكي و تجارت به هاي زبانيِ استعاره

 زبانيِ شامل استعارات ،طبيعي مثابه فجايعِ شكالت اقتصادي بهم مفهوميِ استعارة .است ذهني

 مفهوميِ و استعارة. مثابه فاجعه است پايين به بازار روبه تو تغييرا لرزه مثابه زمين بد به بازارِ

مثابه  هتغييرات بازار ب هاي زبانيِ ، شامل استعارههاي فيزيكي مثابه حركت بازار به تغييرات

ركت روي زمين و تغييرات بازار هاي ح مثابه روش اي حركت در آب، تغييرات بازار بهه روش

، ورزشي رفته در گفتمانِكار هب پربسامدترين استعارة .استهاي حركت در هوا  مثابه روش به

شامل درگيري و بقا  ،در اين گفتمان ،استعاره هاي مبدأ مثابه جنگ است و حوزه شامل ورزش به

پيروزي در مسابقة فوتبال  زبانيِ ، شامل استعارةمثابه جنگ ورزش به مفهوميِ استعارة. است

  .مثابه پيروزي در جنگ است به

را  انجيل و قرآن در جمله، ازكاربرد استعاره در گفتمان مذهبي نويسنده ،ل چهارمدر فص

  .است  دادهتحليل قرار  و  مورد تجزيه

  

  استعاره در انجيل. 1

بيان  طبيعيِ و روشِ ، نقش محوري در انديشة ديني دارداستعاره نويسنده معتقد است كه

ي اصلي و ابزار رود زيرا كار مي هزياد ب ،ينياستعاره در متون د .شود معنوي محسوب مي مفاهيمِ

زبان  عاطفيِ كاركرد .چيزهاي ناشناخته برحسب چيزهاي شناخته است سازيِ اوليه براي مفهوم

ديني  بنابراين زبانِ .ابزاري براي برانگيختن عواطف است ،نقش محوري دارد و استعاره ،در دين

نقش مهمي  ،توزيع استعارات .شود زباني ترسيم مي سازيِ تاحدزيادي ازطريق استعاره و نمادين

 هاي مقصد ، حوزهدر عهد قديم .دارد ،از عهد قديم به عهد جديد ،در انعكاس تغيير در معيارها

جديد شامل  عهد استعارة مقصدهاي  حوزهكه  درحالي ،خشم و تخريب هستند انتقام، ،استعاره

عهد جديد  متناوب و متباينِ انسانيِ پيامِ و اساسِپايه  ،استعاره .درك و بخشش هستند ايمان،

بين استعارات عهد قديم و  ،هاي زباني و مفهومي شواهدي دال بر وجود تفاوت .ندك را فراهم مي

در سطح انتزاعي و  ،در خلق و ايجاد پيوستگي در انجيل استعارهاهميت . جديد وجود دارد
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بدون  ،پيوستگي نيز و ،فلسفي و تغيير نگاه ،جديدتقابل بين عهد قديم و  .مشهود است ناآگاهانه

 انتقال عقايد و باورهاي اصلي و كانوني، استعاره منبع اصليِ بنابراين .استعاره غيرممكن است

  .مسيحيت است ها و معيارها و فلسفة ارزش

  

  استعاره در قرآن. 2

محتواي بسياري از رود و  كار مي تعاره در انجيل بيشتر از قرآن بهاس ،منظر نويسنده از

ها  درنتيجه مجموعة مشخص و روشني از دستورالعملو  هاي قرآن اصالً استعاري نيست سوره

 مسير،( استعاره در قرآن شامل سفر هاي زاياي مبدأ حوزه .شود براي كاركرد اجتماعي ارائه مي

 سالي، خشك ،گرما سرما، طوفان، تگرگ، برف، باران، باد،(هوا  ، %62) سمت جلو به قدم، بار،

طلوع و  شمع، روشنايي، مشعل، ، شعله،عمقي كم تاريكي، آتش، نور،(ر آتش و نو ،%44 )شبنم

% 25...)  برداشت، غنچه، شكوفه و شاخه، ميوه، ريشه، درخت، رشد، بذر، ( و گياهان% 40 ...)

هاي  ژهكليدوا وجه شباهت .هاي قرآني است اهميت و كاربرد استعاره در تمثيلبيشترين  .است

هاي نشانه و راهنماي مفهومي و استعارات مفهومي در متون قرآن و انجيل  حوزه استعاري،

اساس آتش و نور و هوا مهم، و بر رات سفر،استعا ،متندر هر دو  .ستها هاي آن بيشتر از  تفاوت

نظير معنويت هستند ،مفهومي استعارات. كنندة برجسته استعارات قدرت الهي  تنبيه و مجازات

 پديدة مثابه معنويت به نشانه و راهنماي مفهوميِ استعارات برپاية .تر است در قرآن گسترده

استعارات شامل  .انجيل زاياتر از قرآن است در )مثابه رشد طبيعي رشد معنوي به مثالً( يطبيع

 ،تعاراتبرخي از اس .خوردن و حيوانات در انجيل زاياتر از قرآن است غذا، هاي واژگانيِ حوزه

 هاي برجسته در دو نظامِ تفاوت دهندة نوع استعارات نشان اين وجود. يك از متون استهر خاصِ

 هميت اين است كه نويسنده از ترجمةحائز ا البته نكتة .ديني است اصولو  ديني و اعتقادي

 ،نقرآ استعارات ، و ممكن است همةاستخراج استعاره استفاده كرده است قرآن جهت انگليسيِ

  .دناحسن منتقل نشده باشنحو ، بهدر ترجمه به زبان انگليسي

امكان  ،تحليل انتقادي استعاره. شده استاستعاره مطرح  گفتمانيِ نظرية ،در فصل پنجم

معناشناسي شناختي  .كند هاي مختلف را ايجاد مي و امتحان روابط متقابل بين حوزه توصيف

عني ترغيب و استدالل ي ،انتقادي استعاره آشكار شده كه توسط تحليل ،يكي از ابعاد استعاره را

يق ايدئولوژي برانگيخته طر، انتخاب استعاره ازبنابراين در بسياري موارد .سازد را پنهان مي

به  ،كند و استعارات يكسان هاي متفاوت را منتقل مي ايدئولوژي ،شود و استعارة متفاوت مي
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هاي مختلف حوزة مبدأ با  جنبه .روند ار ميك هايدئولوژيك ب از منظر ،هاي مختلف روش

ديدگاه معنايي نويسنده معتقد است كه  .مختلف مطابقت دارد اندازهاي ايدئولوژيك چشم

هاي  ديدگاه ،كاربردشناختي همراه گردد و اين جنبة اربردشناختياستعاره بايد با ديدگاه ك

تحت  ،هاي استعاره كه انتخاب كند عا ميكند بلكه اد شناختي يا معنايي دربارة استعاره را رد نمي

حاكميت معنايي و كاربردشناختي و همچنين مالحظات ايدئولوژيك، شناختي، مالحظات 

ي بر انتخاب استعاره فردي و اجتماع هاي جنبه نويسنده معتقد است كه .ست فرهنگي و تاريخي

 تي و عاطفي،شناخ ، شامل سه زيرمجموعةفردي هاي جنبه .ثير دارنددر گفتمان تأ

اندازهاي  شامل چشم اجتماعي براي انتخاب استعاره هاي جنبه .است يكاربردشناختي و زبان

 انگيزة .هاي سياسي يا مذهبي و دانش تاريخي و فرهنگي هستند ديدگاه ايدئولوژيك اساساً

ديگر كبراي اهداف ارتباطي با ي ،استعاره ساختنِ منظور ترغيبِ ايدئولوژيك و عاطفي به فرهنگي،

 ايدئولوژيك، كاربردشناختي، شناختي، زباني، يك از مالحظاتتقدم هر .شوند تركيب مي

سي استعاره از منظر فرد شامل برر اين دو عامل .بستگي دارد به دو عامل و تاريخي فرهنگي

آگاهانه يا ناآگاهانه بر انتخاب استعاره  عواملِ استعاره و ميزان حاكميت رمزگذار يا رمزگشاي

   .ستنده

ثير عوامل مختلف منظر تأاز ،بلك - شده توسط چارتريس مطرح رسد كه نظرية نظر مي هب

 شناختي، زباني، يك از مالحظاتعاره و تقدم و تأخر هراست فردي و اجتماعي بر انتخابِ

، از مباحث بسيار مهم در مطالعة استعاره فرهنگي و تاريخي و ايدئولوژيك كاربردشناختي،

مطالعات  ، برايرا به محققاناستعاره  ايدة جديدي در مطالعة نويسنده ،واقعدرمحسوب شده و 

 ،استعاره شده در مطالعة هاي مطرح ن نظريهاين نظريه در بي .معرفي كرده است ،استعاره بعديِ

  .از اين حيث بسيار حائز اهميت است

مراه با مطالعات ه ،استعاره هاي نظري دربارة خاطر تركيب بحث هاهميت اين كتاب بيشتر ب

 جمله سياسي،، ازگفتماني مختلف) ژانر( از انواع ،اي در بحث مطالعات پيكره .آن است كاربرديِ

 .استكتاب افزوده  و مذهبي استفاده شده است كه اين موضوع به جامعيت ، ورزشياقتصادي

يكردهاي سنتي و فراتر از رو اهميت ديگر اين كتاب ارائة رويكردي جديد در مطالعات استعاره و

مهم  به جنبة ،استعاره هاي بالغي و شناختيِ بر جنبه ، و عالوهمطرح شده است شناختيِ

تلف استعاره را در هاي مخ ، درواقع جنبهكتاب نويسنده .آن توجه شده است كاربردشناختيِ

اي  رهكه نويسنده در مطالعات پيك آخر اين ي مورد توجه قرار داده است و نكتةا مطالعات پيكره
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جمله اقتصادي و ، ازمختلف گفتمانيِ) ژانر( انواعِ دركاربرد استعاره و كاركردهاي آن  مقايسة به

  .بين انجيل و قرآن انجام داده است ،ديني ، و همچنين در درون نوع گفتمانِورزشي

  

        رضاپوررضاپوررضاپوررضاپور    ابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم

 دانشگاه سمنان
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