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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the discursive-metaphorical 

functions of media language from a cognitive perspective and based on Fauconnier 

and Turner’s Conceptual Blending Theory (1994, 1998, 2002) to illustrate how the 

media use metaphor in their speech to achieve their goals. This qualitative study is 

descriptive-analytical and data have been collected from widely circulated 

newspapers in recent years and, for this purpose, 18 samples (due to the limited size 

of the paper to draw conceptual blending diagrams) of metaphors used in these texts 

were analyzed and evaluated. The findings showed that media discourse, by 

blending the two source and target domains, and forming an emergent fourth 

blended space, conceptualizes language in such a way that it is possible to map 

abstract concepts – such as “wave of Islamic awakening”, “throwing the ball in 

someone’s court”, etc. – onto tangible and concrete concepts and hence to attract 

audience and lighten public opinion; that is, the common features of the two mental 

spaces correspond to each other one by one.  
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Media news headlines. 
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  چكيده
هدف از انجام پژوهش حاضر، دستيابي به كاركردهاي گفتماني زبان رسـانه از منظـر شـناختي    

) 2002,1998,1994شـده از سـوي فوكونيـه و ترنـر (    ي آميختگي مفهومي مطـرح اساس انگارهبر
گيرند و از آن مسير شان از استعاره بهره ميها چگونه در كالمنشان دهيم كه رسانهاست تا   بوده

تحليلي بوده و - پژوهشِ كيفي، توصيفيشناسي اين كنند. ماهيت روشاهداف خود را دنبال مي
گـزينش و   98 تـا  95هـاي  هـاي كثيراألنتشـار در سـال   ها از متـون مطبوعـاتي و روزنامـه    داده
محدوديت در حجم مقالـه جهـت ترسـيم     دليلنمونه (به 18 اند و بدين منظور شده  آوريگرد

رفته در متون مذكور، تحليل و مورد ارزيابي كارهاي بهنمودارهاي آميختگي مفهومي) از استعاره
ي مقصـد و  حـوزه ي مبدأ و ها با تلفيق حوزهها نشان داد كه گفتمانِ رسانهيافته اند.قرار گرفته

كند كه امكان نگاشت سازي ميي چهارمِ نوپديد، زبان را طوري مفهومآمدن فضاي آميختهپديد
و غيره را بـه  » انداختن توپ به زمين حريف«، »موج بيداري اسالمي«مفاهيم انتزاعي؛ همچون 

ومي مفاهيم ملموس و عيني فراهم ساخته كه اين امر سبب جذب مخاطب و تنوير افكـار عمـ  
 وند.شيك با هم متناظر ميبههاي مشترك دو فضاي ذهني، يكاي كه ويژگيگونهشده است؛ به
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  . مقدمه1
اجتماعي زبان يكي از ابزارهاي مهم ارتباطي است و از طريق همين ارتباط است كه زندگي 

توان همچون زبان، را نيز مي )mass media(هاي جمعي گيرد. رسانهو فرهنگي بشر شكل مي
معناي مورد نظر خـود   ءرساني و القارسانه براي اطالعيكي از ابزارهاي ارتباطي تلقي كرد. 

 )M. Johnson(و جانسون  )G. lakoff(به باور ليكاف و  بردمياز زبان بهره  به مخاطب غالباً
 هـا شناسايي نظام شناختي ما انسانابزاري براي  به عنوانِ )metaphor(نقش استعاره ) 1980(

هاي روي كاغذ برخوردار است. هنگام درك يك متن، اطالعات از نوشته ايويژه از اهميت
ايـن   ،واقـع . درشـوند سپس درك ميو  به حركت در آمده يا آواهاي شنيداري به سوي مغز

هـا  شويم، و پس از پـردازش آن عبارات و جمالت هستند كه ابتدا با آن مواجه مي، واژگان
ساختار جمالت و گفتمان، در بازنمود  ،. بنابراينيابيمدست مينظر در ذهن  معناي مورد  به

 شناسان شناختياستعاره از منظر زبان .كندميو جريان فكر را هدايت  اهميت داشته استعاره
)Cognitive Linguistics(  اي زبـاني اسـت كـه از جهـان     ، بيان ذهن و افكار انسان بـه شـيوه

ها آنچه كه استعاره) 1980گيرد. به باور ليكاف و جانسون (هاي آن شكل ميپيرامون و تجربه
بينـيم و  مي كردن آنچه كهكردن انتخاب ما و برجستهعبارت است از محدود ،دهندانجام مي

بـودن اسـتعاره در   علـت شـايع  كنيم. بهكه ما با آن استدالل ميسازماندهي ساختار استنباطي 
 .در قالب عبارات حقيقـي و غيراسـتعاري بيـان كـرد     توان بحث واقعيت را صرفاًتفكر، نمي

توان اجتناب كرد، به خصوص در موضوعات پيچيده و انتزاعي نظيـر  تفكر استعاري نمي  از
 مدارانهنظامنگاه  نداشتنتواند منجر به ميها سياست خارجي. عدم توجه به اهميت استعاره

شـود. بـه بـاور ليكـاف و      اند،نموده )encoding( و رمزگذاريها مخفي استعارهكه چه  به آن
در رويكرد شناختي، استعاره زيربناي درك مفاهيم انتزاعي در تفكر انسـان  ) 1980( جانسون

بـه طـور نمـادين، سـاختاري      هـا زبـان ماهيتـاً و   شود. همچنـين، بـه بـاور آن   محسوب مي
زبان، بازتابي  يهيافت. بديهي است كه گفتمان به عنوان نمود منسجم و سازماندارد  استعاري
الي اي در البـه رسانه ايدئولوژيِرو، از اينذهن انسان خواهد بود.  يههاي سازنداز استعاره

بخشـد. در ايـن فرآينـد    مـي  )cohesion(شود و به ساخت كلي مـتن انسـجام   متن پنهان مي
هــدف از انجــام توانــد يكــي از مــؤثرترين ابزارهــا باشــد.  بخشــي، اســتعاره مــيانســجام
 بـر اسـاس انگـارة    استعاره در گفتمان خبري رسانه و كاركرد بررسي نقش حاضر،  پژوهش

ــومي   ــي مفه ــرح )Conceptual Blending Theory(آميختگ ــه   مط ــوي فوكوني ــده از س ش
)G. Fauconnier( نر و تر)M. Turner( )2002,1998,1994(  نگارنـدگان قصـد دارنـد    اسـت .
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توانـد بـه   مـي چگونه  هاستعاردهند كه درك مفاهيم و سازوكارهاي شناختي، همچون   نشان
در پـسِ واژگـان    تـا نويسـنده، بـاور و ايـدئولوژي خـود را      كنـد كمـك   رمزگذاري متـون 

هـا از چـه ويژگـي    است كه رسـانه رو، هدف اساسي پژوهش حاضر آن از اين. نمايد  پنهان
تـري   توانند به جذب مخاطبان بـيش كالمي و زباني خاصي برخوردارند كه بر اساسِ آن مي

 تبيـين بعـد بـه    يهعـد از كـاركرد اسـتعاره، در مرحلـ    شـدن ايـن ب  پس از روشننائل آيند. 
بهره گرفت. ها در توليد متون خبري توان از آنكارهاي عملي پرداخته خواهد شد كه مي راه

توان كه از آن طريق مي ها در خدمت كشف واقعيت خواهد بودتوجه به استعاره از اين رو،
تـر از همـه،   هاي معنايي و حقيقت پنهان و ناآشكار در ورايِ واقعيت و رخـداد و مهـم  اليه

د. معروف است را شناسايي كر» زبان ژورناليستي«كاركرد استعاريِ زباني كه در رسانه به نام 
) ماهيتاً 1980ها وقايع و رخدادها را با زباني كه به باور ليكاف و جانسون (به عبارتي، رسانه

هـا را  گـر گفتمـان بـه دنبـال آن اسـت تـا آن      كنند و تحليـل استعاري است، رمزگذاري مي
رو، انگاره استعاره مفهـومي   ها پي ببرد. از اينكرده و به حقيقت آن )Decoding( رمزگشايي

)Cognitive metaphor(     داد ذهنـي قادر به درك مفـاهيم اسـتعاري و تلفيـق فضـاهاي درون 
)mental input space( عبـارتي ايـن رمزگشـايي نيسـت، و تنهـا بـه نگاشـت نامتقـارن         و به
)assymetric mapping( كنـد،  هاي ذهني توجه خود را معطوف مـي ي اين حوزهسويهو يك

مفهومي كه اين پژوهش بر اساس آن انجام گرفتـه اسـت، بـا    ي آميختگي كه انگارهدر حالي
هاي ذهني، داد و فرافكني عناصر انتزاعي در فضاي عام به اين حوزهتلفيق آن فضاهاي درون
كنـد كـه حاصـل تلفيـق آن     سازي مـي را مفهوم )emergent space(فضاي چهارم نوپديدي 

  ني است. ي پاييها به اين فضاي آميختهفضا و فرافكني آن  دو
ي پژوهش، هدف اساسـي  پژوهش حاضر شامل شش بخش است. بخش اول به مقدمه

شـده  هاي انجـام پژوهش و بيان مسأله اشاره داشت. در بخش دوم به معرفي برخي پژوهش
در راستاي پژوهش حاضر خواهيم پرداخت. در بخش سوم با مباني نظريِ مرتبط با انگـاره  

شناسـي پـژوهش اشـاره    . در بخـش چهـارم بـه روش   آميختگي مفهومي آشنا خواهيد شـد 
اختصاص دارد و در بخـش آخـر بـه     است. بخش پنجم به تحليل استعاري متون خبر  شده
  گيري پژوهش خواهيم پرداخت.نتيجه
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  پژوهش و مطالعات مرتبط ة. پيشين2
ي اسـتعارة مفهـومي (ليكـاف و    هايي كـه پيرامـون انگـاره   در اين بخش به معرفي پژوهش

ــر، ) و انگــاره1980 جانســون، ــه و ترن ) 2002 ،1998 ،1994 ي آميختگــي مفهــومي (فوكوني
را در فضـاي بيشـترِ مبـاحثي از    اند خواهيم پرداخـت تـا نـه تنهـا خواننـدگان       گرفته  انجام
  ن پژوهش نيز بيشتر نمايان گردد.دست قرار داده باشيم، بلكه نواوري اي  اين

گفتمان دموكراسي پس از يازدهم سپتامبر بر اساس ) در پژوهشي با عنوان 1385( دهقان
ي يازدهم سپتامبر آمريكا پرداخته است. وي به تحليل حادثه رويكرد تحليل گفتمان انتقادي

هـا و  هـا، ديـدگاه  ترين ابزارهاي انتقـال ايـدئولوژي  نقش و اهميت واژگان را به عنوان مهم
گردآوري و تحليل ده سخنراني رهبران ها در خبر مورد بررسي قرار داده است و با قضاوت

 شدگيهايي همچون ترور، خودنمايي زباني، تعميمغربي به استخراج موضوع و زيرموضوع
)generalization(گرايي پرداخته است. اين پژوهش بـه  گيري، ثنويتتراشي، موضع، دشمني

عنـوان  بـه موضوع دوگانگي كه شامل خود و ديگري است اشاره كرده است كه ديگـري را  
و تروريسـت نشـان داده اسـت.     تـر، دشـمنِ آزادي، دشـمنِ صـلح، شـيطان     دشمن، پـايين 

حاضر با پژوهش انجام گرفته از آن نظر شباهت دارد كه هر دو به بررسي گفتمـان    پژوهش
  ي گزينش واژگان خوشĤيند و مورد توجه جامعه اشاره دارند. خبر و نحوه

 هنظريـ  منظـر  از متن معنايي پيوستگي«پژوهشي با عنوان ) در 1392اردبيلي و همكاران (
 يختگـ يآم يانگـاره  ييكـارا  زانيم يهدربار عيوس ياز پژوهش يكه بخش» مفهومي آميختگي

اند كوشيدهاست،  انهيهاي عاممعنا در قصه ساخت نديفرآ يشناخت يهمؤلف نييدر تب يمفهوم
 تـرين مهـم  از يكـي  كـه  را معنايي پيوستگي، مفهومي آميختگيي انگاره يبا توجه به مبان تا

 اساسـي . پرسـش  ندكن يبررس يرانيا انهيعام يهاقصه از ياقصه در معناست، ساخت عوامل
 ييمعنـا  يوستگيپ ندتوانيمچگونه  يمفهوم يختگيآم يانگاره مفاهيم كهآن است مقاله  نيا

 يختگـ يآم يانگـاره كه كاربست  دادنشان  يبررس نيارو، از اين؟ كنند ليها را تحلدر قصه
 يشـناخت  يمـتن از منظـر معناشناسـ    ريو تفسـ  ييمعنا يوستگيپ ليدر تحل توانديمي مفهوم

  . راهگشا باشد
هاي بازنمايي خبر بر مبناي تحليل شيوه«اي با عنوان ) در مقاله1393زاده و دهقان ( آقاگل

خبـر از اخبـار چهـار راديـوي     ي گزينش واژگـان  به نحوه» رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
جمهوري اسالمي ايران، آمريكا، فردا و اسراييل پرداخته تا بر اساس رويكرد تحليل گفتمان 

هـا، ارزيـابي و   كار رفته در خبرِ رسـانه زباني را بر گزينش واژگان بهانتقادي تأثير عوامل غير
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چهار راديو را در چارچوب شده از خبرهاي اين هاي استخراجتحليل نمايند. نگارندگان داده
، عبـارات خطـابي   )lexical overgeneralization( شدگي واژگـاني كارهايي همچون تعميم راه
)address term( شدگي افراطي و واژگان)over-extension( اند. مورد ارزيابي قرار داده  

متـون  ي شناختي ليكاف و جانسون در استعاره«) در پژوهشي با عنوان 1393خسروي (
عـاتي پرداختـه و بـه ايـن نتيجـه      ي شـناختي در متـون مطبو  به بررسي استعاره» مطبوعاتي

گيـرد  ات عيني افـراد نشـأت مـي   يافت كه تصويرسازي ذهني در مطبوعات از تجربي  دست
  بيني و ديدگاه افراد را تغيير دهد. تواند جهان مي  و

بـه ايـن   » رسانه و هويت ملـي «وان اي با عن) در مقاله1395سوار و همكاران ( زادهقربان
ـ    ملي به هويتمسأله پرداختند كه  ين سـطح هـويتي در داخـل كشـورها     تـر   كـالن  يهمنزل

هـا نقـش مهمـي در     رسـانه ها نشان داده است كـه  . نتايج تحليل آنتأثير رسانه است  تحت
  د. كنن  عمل مي اهرم تثبيت يا تغيير هويت ملي يهمنزل   تكوين يا تغيير هويت ملي دارند و به

شـناختي اشـعار   - خـوانش اسـتعاري  «) در پژوهشي بـا عنـوان   1397دهقان و وهابيان (
بـه بررسـي   » ي آميختگـي مفهـومي  ي نظريهاثر پناهي بر اساس انگاره» هاي روسيكابوس«

ي هفـت دفتـري   هاي روسي، دفتر چهـارم، از مجموعـه  هاي مفهومي اشعار كابوساستعاره
هـاي  ) بر اساس رويكرد شناختي پرداختند. نتايج بررسـي 1389ي (چشم چپ سگ اثر پناه

اشعار با استفاده از  رفته در اين مجموعهكارها و تركيبات بهها نشان داد كه برخي استعارهآن
، فضاهاي جديـدي را  )completion( و تكميل )composition(، تركيب )fusion( روش ادغام

و  )source domain(ي مبـدأ  كـه عـالوه بـر دو حـوزه    اي به وجود آورده اسـت. بـه گونـه   
دهد ، فضاي جديد ديگري نيز ساخته شده است كه نشان مي)target domain( مقصد  حوزه

  ي نام بهره گرفته است. پناهي در اشعارش از انگاره
  
  يختگي مفهوميآم ة. انگار3

كـه زبـان را    شـود ه مـي شناسي در نظر گرفتدر زبانرويكردي به مثابة  شناسي شناختيزبان
، ايـن رويكـرد  . در گيـرد در نظر مـي اي براي سازماندهي، پردازش و انتقال اطالعات وسيله
مسـتقل، بلكـه    ايپديدهنه  آنساختار صوري  است كه )categories( نظامي از مقوالت  زبان
 .)Geeraerts,1995( گيـرد قـرار مـي   مورد بررسي هاي نظام مفهوميعنوان يكي از بازنماييبه
عبارتي، در اين رويكرد، دانش زباني مستقل از ديگـر قـواي شـناختي؛ همچـون منطـق،        به

شـود.  عنوان بخشي از اين قواي شناختي محسوب مـي استدالل و تفكر نيست، بلكه زبان به
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پردازي و ساخت معنا بـه طـرح مفـاهيمي    رو، رويكرد مذكور براي دستيابي به مفهوماين  از
شــود. ليكــاف و هــا بــا عنــوان ســازوكارهاي شــناختي يــاد مــيختــه اســت كــه از آنپردا

ــون ــطالح    1980(  جانس ــاهيم، اص ــا و درك مف ــاخت معن ــون س ــوم«) پيرام ــازيمفه  »س
)conceptualization( چـون   اند، و معتقدند كه اين ادراك از طريق مفاهيمي هـم كار بردهرا به

شـود.  حاصـل مـي   )image schema(هاي تصـوري  وارهو طرح )metonymy(استعاره، مجاز 
ي مفهومي ليكـاف  ي استعارهشناسي شناختي نخست در قالب انگاره مفهوم استعاره در زبان

فوكونيـه و ترنـر    ي آميختگـي مفهـومي   ) و سپس در چـارچوب انگـاره  1980و جانسون (
ختگـي مفهـومي،   ي آميسازي توجه دارد، مطرح شد. انگاره) كه به مفهوم2002,1998,1994(

و  )G. Grady(هاي ذهنـي اسـت. گريـدي    ي مفهومي و فضايي استعارهمحصولِ دو نظريه
 و هـا  شـباهت  ي) معتقدند اين دو انگاره مكمـل يكديگرنـد و دربـاره   101 :1999همكاران (

  :دارند كهبيان مي چنين استعاره مفهوم باب  در انگاره  دو اين هاي تفاوت
ني؛ ي صــرفاً زبــاداننـد تــا پديـده   اي مفهـومي مــي  را پديــده دو رويكــرد، اسـتعاره هـر 
كنند [...] اما  هاي مفهومي اشاره مي مند بين حوزه رويكرد به استلزام فرافكني نظام  هردو
ي مفهـومي بـين   ي اسـتعاره ها هست، ازجملـه اينكـه انگـاره    هاي مهمي بين آن تفاوت

ي آميختگي مفهومي پيوند ميان ه انگارهك درحالي كند؛  بازنمود ذهني پيوند برقرار مي  دو
ي مفهـومي، اسـتعاره را   ي اسـتعاره دانـد. انگـاره   بيش از دو بازنمود ذهني را ممكن مي

ي آميختگـي  داند، اما انگـاره  ي مقصد) ميي مبدأ و حوزهدار (بين حوزه پيوندي جهت
  مفهومي چنين نگاهي ندارد.

ختگـي مفهـومي در رويكـرد شـناختي،     ي آميشايان ذكر است كه هدف اساسي انگـاره 
سازي يك الگوي شناختي عام براي معناسازي و پيدايش مفاهيم نوپديدي اسـت كـه   فراهم

ي فضـاهاي ذهنـي   ي مفهومي و نيز انگـاره ي استعاره) انگاره2002به باور فوكونيه و ترنر (
تجربـه،   نزديـك  يهبه رابطـ  يشناسان شناختاخير توجه زبان يهادر سالقائل بدان نبودند. 
ـ  يهـا تحليـل  يرا بـرا  يمسـاعد  يهزمينـ  زبان و شناخت، فـراهم   يشـناخت  منظـر از  يادب

آميختگي مفهومي يك عمليات ذهني است كه منجر به ايجـاد معنـاي جديـد و     است.  كرده
شود و نقش بنياديني در ساخت معنا در زندگي روزمره، هنر، علوم به ويـژه  سازي ميمفهوم

ي اصلي پيـدايش فضـاهاي ذهنـي و آميختگـي     كند. زمينهو رفتاري ايفا ميعلوم اجتماعي 
 از ) يكـي 1996,1991( ترنـر گـردد.  مفهومي بـه اسـتعاره مفهـومي و گسـترش آن بـاز مـي      

 مطـرح  ادبي يمطالعه درباب را شناختي بحثي علوم هايدستاورد به توجه با كه است  افرادي
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ـ  ابندييم دمانيچ يمنظم يبر طبق الگوها اهصورت ،دسته از علوم نيدر ا است. كرده  يول
و ترنــر  هيــاســتخراج كــرد. فوكون ييهــا معنــاتــوان از آنيكــه مــ ســتيبــدان معنــا ن نيــا
ي آميختگي مفهومي انگاره امند.نيم »يختگي آميمسأله«موضوع را  ني) ا2002,1998,1994(

گرفتن تمامي نگرد و با درنظربه معاني موجود در يك ساختار زباني با ديدي همه جانبه مي
كند از زواياي ها سعي ميو تلفيق آن )input space( دادها و جزئيات دو فضاي درونويژگي

آيد كه در فضاهاي جديدي به مسائل بنگرد. از پسِ اين آميختگي، معاني نوظهوري پديد مي
ي بشـر در  خالقانه يياشاره به توانا ياصطالح برا نيا داد به تنهايي قابل درك نيست.درون

ـ  ياوارهطرح ساختارِ افتني ومختلف  ارتباط دادن عناصرموجود در قلمروهاي  نيمشترك ب
ي آميختگـي مفهـومي   انگارهنشان دادند كه ، همچنين، ترنر و هيفوكون ها ارائه شده است.آن
در  يشـناخت  يايـ پو يهـا الگـو  بيمربوط به ترك ياز عملكردها ايي مجموعهبردارنده در

دهد ياز شناخت پشت صحنه را نشان م ينظام اين انگاره ، واست» يذهن فضاهاي«ي شبكه
 يِذهنـ  يهـا و محـرك  يسـاختار  يهـا ها، فرافكنيها، انطباقيبندتقسيمي هبرگيرند كه در

 چنـين،  هـم  اسـت.  يمفهـوم  يآميخته يه، شبكانگارهاهميت در اين  حائز يهپوياست. نكت
نـاقص در سـاخت    يبـ يترك ينـدها آياز فر يكـوچك ي كه مجموعـه  اندكردهاستدالل  ها آن

 يهـا هدرك سـاز  يو حتـ  يمفهـوم  آميختگـي ، واقـع استعاره، خالف همانندمعنا  يخالقانه
 ر تبيـين دM. Green ( (2006:223)(گـرين   و )V. Evans( ايـوانز  شـركت دارنـد.   يدسـتور 

هـاي  عبـارتي، نگاشـت حـوزه   مفهومي و بهي ي استعارهادراك مفاهيم بر اساس انگاره  عدم
زنند كه به لحاظ اسـتعاري  است را مثال مي» است قصاب جراح آن«ي و مقصد، جمله  مبدأ
 هـدف پيداسـت،   گونه كـه همان اما ،برخوردار است قصاب و جراح شناختي يهحوز دو از

. نيست قصاب) يعني( مبدأ يهحوز اساس بر جراح) يعني( مقصد يهحوزسازي مفهوم صرفاً
 و يكفـايت بـي « گوينـده  هـدف  ،دارد وجـود  قصـاب  و جـراح  بـين  كه هاييشباهت برهعالو
وضـوح بـدان اشـاره    به مقصد و مبدأ هايحوزه در اين كه جراح موردنظر است »لياقت  عدم

ي پيــام، آن را رمزگشـايي كـرده اســت   نشـده اسـت و ايـن اســتداللي اسـت كـه شـنونده      
223):(Evans & Green,2006. ي چهارفضـايي  انگـاره  تبيين ايـن بحـث،   براي ترنر و فوكونيه

 از كـه  شـوند مي قائل نوپديد يهحوز نام به ايحوزه به و كنندمي مطرح راآميختگي مفهومي 

گرفتـه اسـت. در ادامـه، نمـودار انگـارة آميختگـي        شكل قصاب و جراحي هحوز دو تلفيق
  ) آمده است.2002:46(مفهومي مورد نظر فوكونيه و ترنر 
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 فضاي عام

 In2 درونداد
 In1درونداد 

 فضاي آميخته

 

  

 

  
  آميختگي مفهومي ةاي انگار . نماي شبكه1نمودار 

)Fauconnier & Turner.2002:46(  

 1داد هاي دو فضاي درونهاي فضاي عام بااليي به ويژگيبر اساس نمودار باال، ويژگي
استنباط مورد نظر، ايـن فضـاها بـا هـم     شود و براي رسيدن به استدالل و ، فرافكنده مي2و 

شوند تا فضاي نوپديد چهارم حاصل شود كه در اين صورت، اين فضاي چهارم آميخته مي
  دست آمده است. دادي بهآميخته از تلفيق فضاي عام و فضاهاي درون

 

  شناسي پژوهش . روش4
تبيـين برخـي   تحليلـي بـه   - پژوهش حاضر به صورت كيفي و با استفاده از روش توصـيفي 

نمونـه از   18كـار رفتـه در متـون خبـر پرداختـه اسـت. نگارنـدگان تعـداد         هاي بـه استعاره
هاي دليل محدوديت در حجم مقاله) در متون مطبوعاتي و روزنامه رفته (بهكارهاي به استعاره

هـا را در  آوري نمـوده و آن هـاي موجـود در جامعـه گـرد    كثيراألنتشار را پيرامون واقعيـت 
سازي ) و نيز مفهوم1998,1994،2002ي آميختگي مفهومي فوكونيه و ترنر (رچوب انگارهاهچ

ــرار داده  ــابي ق ــندر رويكــرد شــناختي مــورد تحليــل و ارزي ــد. از اي ــه ان رو، حجــم نمون
األنتشـار و  هـاي كثيـر  اي تصـادفي از ميـان متـون خبـري روزنامـه     شده به گونـه  گردآوري
  اند. منتشر شده بودند، گزينش شده 98- 95هاي هاي مختلف كه در سالخبرگزاري
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  استعاري زبان رسانه -  . بررسي گفتماني5
ي آميختگي مفهومي و با ديـدي  جايي كه پژوهش حاضر سعي دارد تا بر اساس انگاره از آن

هاي سياسي، اقتصادي و  اي با موضوعكاررفته در متون رسانهبه يها پوياتر به تحليل استعاره
ايـن بخـش، بـه دليـل محـدوديت در      اجتماعي بپردازد، بـه همـين منظـور نگارنـدگان در     

كاررفتـه در متـون اخبـار     هـاي بـه   نمونـه از اسـتعاره   18مقاله، به بررسـي و تحليـل     حجم
  اند. پرداخته

  
  »انداختن توپ در زمين كشور عراق« ةاستعار 5.1

ي مورد بررسي در پژوهش نخستين استعاره» تن توپ در زمين كشور عراقانداخ«ي استعاره
پيرامون معضل  25/7/95ي سخنراني يكي از نمايندگان در تاريخ حاضر است كه در حاشيه

  هاي گذشته كه بيشتر جنوب كشور را درگير خود كرده بود، آمده است:گرد و غبار طي ماه
در  خبرگـزاري فـارس   خبرنگار گروه جامعهپيشه در گفت و گو با فالحت الهحشمت

كـاري  كـم «هـاي اخيـر در كشـورمان گفـت:     مورد تشديد معضل گرد و غبار طي مـاه 
ا كامالً مشهود است حتـي رئـيس محـيط زيسـت در     هگردمردان در موضوع ريز دولت

محيطـي پرداخـت و   ق فجـايع زيسـت  تنهـا بـه عمـ    ،گزارشي كه در مجلس ارائـه داد 
 و صــرفاً نكردنــدمحيطــي مطـرح  كــاري بـراي مقابلــه بـا معضــالت زيسـت    راه  هـيچ 

  ». فرافكني است هاتوپ به زمين عراقي  انداختن

متناظر بـا دو فضـاي   » انداختن«و » توپ«دو جزء  ،»انداختن توپ«در تركيب استعاري 
 )double-scope network(سـاحتي  ي دوداد هستند. در اينجا، اجزاء تركيـب، از شـبكه  درون

ا بـا اسـتفاده از آميختگـي دو    و انـداختن آن بـه زمـين حريـف ر    » توپ«ي هستند. استعاره
ان آن را مسـؤوالن محـيط   كـه بـازيگر  » گـرد و غبـار  «ي ذهني، يكي مرتبط با مسأله  فضاي

دهند، و فضاي ذهنـي ديگـر   زيست كشورمان و همچنين مسوؤالن كشور عراق تشكيل مي
خـوبي  تـوان بـه  شـود، مـي  است و از بازيكناني تشكيل مـي » بازي فوتبال«كه فضاي ذهني 

شود كه از يك سـو، فضـاهاي ذهنـي    كرد. در ادغام اين دو فضاي ذهني مشاهده مي  توجيه
با هم متناظرند و از سوي ديگـر، مسـؤوالن محـيط زيسـت     » بازي فوتبال«و » غبارگرد و «

انـد. نگاشـت و   كشور ايران و عراق و همچنين بازيكنان فوتبال در تناظر با هم قـرار گرفتـه  
و » گــرد و غبــار«فرافكنــي فضــاهاي ذهنــي موجــود، نشــان از آن اســت كــه دو موضــوع 
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كه در  شود. با توجه به اينميني به زمين ديگر منتقل مياي پيوسته از زبه گونه» فوتبال  توپ«
دارند و سـعي در  را در زمين خود نگه نمي» توپ«بازي فوتبال هيچ يك از دو طرفين بازي 

كنند دفع توپ دارند، بنابراين مسؤوالن محيط زيست دو كشور نيز بر همين اساس سعي مي
كردن آن را بر عهده نگيرند، سؤوليت برطرفدادن مسأله به زمين حريف، نه تنها متا با پاس

تـوان  بلكه مسوؤليت آن را به طرف مقابل واگذار كنند. با كمي تأمل در ايـن اسـتعاره، مـي   
ايدئولوژيك پنهان در پس آن را شناسايي نمود. بنابراين، آن حوزه چهارم نوپديـدي كـه از   

ي آميختگـي ايـن   ، شـبكه 2 است. نمودار» پذيريعدم مسؤوليت«گيرد اين جريان شكل مي
  استعاره را به تصوير كشيده است.

 

  »انداختن توپ در زمين كشور عراق«. شبكة آميختگي عنوان خبري 2نمودار 

  

 1داد فضاي درون                                                                            2داد فضاي درون

 كنش
 گركنش

 مسألة گرد و غبار
مسؤالن كشور 
 ايران و عراق

 بازي فوتبال
 بازيكنان 

 توپانداختن 
 
 پذيريعدم مسؤوليت 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 115   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

  »موج مسافران« ةاستعار 2.5
 شـود، اسـتعاره  مفهوم استعاري ديگري كه در ايام تعطيالت در خبرها بـه آن پرداختـه مـي   

جمهـوري اسـالمي ايـران در ايـام تعطـيالت از ايـن       است. صدا و سيماي » مسافران  موج«
كند تا از اين ها كه افراد در حال سفر باعث آن هستند استفاده مياستعاره براي ترافيك جاده

ي مردم برساند. طريق بار سنگين ترافيكي را در محورهاي مواصالتي مختلف به اطالع همه
گوي خود بـا خبرگـزاري   وكشور در گفتي نيروي انتظامي به عنوان مثال، جانشين فرمانده

  گفت:  11/2/1397در تاريخ  ايسنا
از امروز آغاز شده است. وي در ادامه افزود: در موج  موج بازگشت مسافران نوروزي«

  ».ها هستندبازگشت مسافران نوروزي، محورهاي مواصالتي البرز پرترددترين راه
ــتعاره      ــن اس ــه در اي ــت ك ــر اس ــايان ذك ــوج و تالطــ «ش ــت و   »مم ــاي نخس فض

دهنـد كـه تـردد سـنگين و دشـوار      نيز فضاي دوم را تشـكيل مـي   »گردشگران  و  مسافران«
هاي كشور با زبـاني اسـتعاري و ملمـوس بـه تصـوير كشـيده اسـت.        خودروها را در جاده
انـد.  ي دريا و مسافراني كه در جاده در حركتند به مـوج تشـبيه شـده   درواقع، جاده به مثابه

» تراكم و ازدحام مسافران«گيرد داد فوق شكل ميه از ادغام دو فضاي درونمفهوم سومي ك
  است. 
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  »موج مسافران«شبكة آميختگي عنوان خبري  .3 نمودار

 

  »امواج بيداري اسالمي« ةاستعار 5.3
است » امواج بيداري اسالمي«ي ي ديگري كه پژوهش حاضر به آن پرداخته، استعارهاستعاره

خورد. وي با استفاده از به چشم مي 20/11/95االسالم رئيسي به تاريخ كه در سخنان حجت
هاي استكبار را دارد. نمودن خبائث و دسيسهقصد آشكار» امواج بيداري اسالمي«ي استعاره

هـاي اسـتكبار    خراسان با اشاره به شكست يعلميهي عضو شوراي عالي حوزهبراي نمونه، 
  هاي مختلف جهان اظهار كرد:  در عرصه

هـاي   صـل اسـت و آمـوزه   أهـا شكسـت خـورده و مست    مام عرصـه امروز استكبار در ت
عالم را بـراي ظالمـان و سـتمگران      اسالمي ايران براي ساير ملل جهان، عرصه  انقالب

 امـواج بيـداري اسـالمي   كيـد بـر اينكـه    أوي با تهمچنين  .شدت تنگ كرده است  به

 1داد فضاي درون                                                                               2داد فضاي درون

 پذيركنش
 علت

 موج
 تالطم دريا

 مسافران

 ازدحام

 موج مسافران
 
 تراكم و ازدحام مسافران 

 فضاي عام

 فضاي آميخته



 117   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

هـاي مختلـف    ممكن است مسـتكبران بتواننـد بـا حيلـه     د:رفتني نيست، اظهار كر ازبين
شـده از خـون شـهدا و ايثـار     توانند ايـن پيـام منتشـر    ها را متأثر كنند، اما نمي حكومت

  .رزمندگان را از بين ببرند

 عنـوان  بـه  صورت استعاري  به »اسالمي بيداري«عبارت  خبري كه در باال آمده است، در
وجـود دارد.   سـتعاري ميـان آن دو  ي ااست و نيز نوعي رابطـه  شده بازنمايي جمعي آگاهي

 طـوالني  خوابي از پس است كه شده سازي مفهوم ايگونه بينش به و عبارتي، هوشياري  به
 استعاره باال، در »موج« يبيداري پديدار شده است. كاربرد لغوي كلمه نوعي اسالم پرتو در

 كشـور  بـه  كشوري از اسالمي بيداري كه به نوعي از معناي تلويحي/ضمني برخوردار است
ديگـر   يـك  به ها موج پيوستگي ويژگي به مسأله با توجه اين و است گسترش حال رد ديگر

اند كـه  زده در جامعه به امواج دريا تشبيه شدهواقع، مردم غفلتدر .تصويرسازي شده است
آمـده از  دسـت اند. بنـابراين، اسـتدالل بـه   اند و از خواب غفلت بيدار شدهآمدهبه حركت در

است كه حوزة معنايي جديد » آگاهي و هوشياري«ذهني مذكور، همانا ي فرافكني دو حوزه
يـز خروشـاني امـواج اسـت كـه بـا       بـودن و ن ي پيـاپي رو، مؤلفهرا شكل داده است. از اين

ذهني مردم و جوامع اسالمي ادغام شده است و فضاي سومي كه حـاكي از آگـاهي     فضاي
  مردم در جوامع اسالمي است را تشكيل داده است.
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 »امواج بيداري اسالمي«شبكة آميختگي عنوان خبري  .4 نمودار

 

  »مشكالت فقر و بيكاري است ةريش« ةاستعار 5.4
وضوح در سخنان مسؤولين مشاهده كـرد،  توان بهي ديگري را كه در متون اخبار مياستعاره
كـه اشـاره بـه معضـالت و      باشـد مـي » ي مشكالت فقر و بيكـاري اسـت  ريشه«ي استعاره

توان به فقـر و بيكـاري در   ها ميي حاضر دارد كه از جملة آنمشكالت اجتماعي در جامعه
ي مـذكور، معضـالت اجتمـاعي همچـون درختـي      جامعه اشاره كـرد. در كـاربرد اسـتعاره   

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 عامل
 پذيركنش

 نتيجه

 دريا
 امواج 

خروش و طوفاني 
 شدن دريا

 جامعه 
 مردم

حركت و ايجاد  
 تحول در جامعه

 موج
 بيداري اسالمي

 آگاهي و بصيرت 

 فضاي عام

 فضاي آميخته



 119   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

آن ريشـه در ايـن اسـتعاره،     اي برخـوردار اسـت و  سازي شـده اسـت كـه از ريشـه     مفهوم
ايجاد نموده است. » فقر و بيكاري«و » ي گياهريشه«است كه شباهتي را ميان » بيكاريفقرو«

؛ رئيس كل دادگسـتري  لرسو و به نقل از راه دانارساني اطالع يهشبكگزارش براي مثال، به 
بـا تأكيـد بـر برخـورد شـديد       سلسـله شهرسـتان  شوراي اداري  يدر جلسهلرستان استان 
  ، اظهار داشت كه:قضا با جرائم مربوط به انتخابات  دستگاه
هزار پرونده نيـز   180: ساالنه در حدود بيان داشت ، وتوان تغيير ايجاد كرد شعار نمي با

  .است ها فقر و بيكاري ريشه بيشتر آنشود كه  وارد سيستم قضاي استان مي
توان در حفـظ و  ي گياه ميگونه كه با مراقبت از ريشهدارد هماني فوق بيان مياستعاره

درخت فاسد  توان از رشدي فاسد درخت ميبردن ريشهبقاي درخت كوشيد، و نيز با از بين
ي مشــكالت و معضــالت در بــردن ريشــهجلــوگيري كــرد، بنــابراين بــا كنــدن و از بــين

ــه ــي  جامع ــاري و در   م ــر و بيك ــاد فق ــوان درخــت فس ــه ت ــه ريش ــي ك ــع درخت ي آن واق
ي مـذكور  اجتماعي و اقتصادي هستند را از ميان برداشـت. بـه عبـارتي، اسـتعاره      مشكالت

د، درخـت  اي حضـور داشـته باشـ   بيكـاري در جامعـه  دارد تـا زمـاني كـه فقـر و      مـي   بيان
اجتماعي و اقتصادي در آن جامعه زنده خواهد بود و به رشد و نموِ خـود ادامـه     مشكالت

از يك طرف، » ريشه«و » درخت«داد نخست، يعني خواهد داد. بنابراين، عناصر فضاي درون
از سوي » قر و بيكاريف«و نيز » مشكالت و معضالت«داد دوم، يعني و عناصر فضاي درون

ي ظريـف  ي مذكور به اين نكتـه ديگر در هم تنيده و با هم متناظرند. به اين ترتيب، استعاره
ي آن، بـردن مشـكالت اقتصـادي، قطـع و خشـكاندن ريشـه      ي از بـين اشاره دارد كه الزمه

با چاره اساسي انديشيدن در مواجه «گرفته فقر و بيكاري است كه فضاي چهارمِ شكل  يعني
  است. » مشكالت
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  »ي مشكالتفقر و بيكاري ريشه«شبكة آميختگي عنوان خبري  .5 نمودار

 

  »ها ديوار تحريم« ةاستعار 5.5
 عليـه ايـران،   5+1هـاي كشـورهاي   مؤيد آن اسـت كـه تحـريم   » هاديوار تحريم«ي استعاره

سازي شده است كه مانع رشد و پيشرفت اقتصادي كشور اسـت، و  چون ديواري مفهوم هم
ي اقتصادي كشور شده است. براي مثال، ايرنا در تيتر خبري خود كه به عبارتي مانع  چرخه

   استفاده كرد و نوشت: هاديوار تحريمي منتشر كرد، از استعاره 27/10/1395آن را در تاريخ 

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 عامل
 نتيجه

 درخت
 ريشه

مشكالت و 
معضالت 
 جامعه

 فقر و بيكاري

فقر و بيكاري 
 ي مشكالتريشه

 ي مشكالت، يعني همانا از بين بردن فقر رو بيكاري در جامعه است. قطع و خشكاندن ريشه

 فضاي عام

 فضاي آميخته



 121   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

المللي انرژي اتمي پس ييد آژانس بينأشدن برجام و تا سرانجام با اجراييهديوار تحريم
ريخـت و دنيـا بـه اعتـراف     واهي عليه ايران شنبه شب فرو هايِآفرينيها بحراناز سال

 5+1به حقوق ملت ايران و ديپلماسي تهران و گروه  بسياري از مقامات ارشد كشورها،
 .اداي احترام كرد

چون  توان نتيجه گرفت كه در بيان اين استعاره، همي مذكور ميستعارهبا كمي تأمل در ا
انــد. نخســت آن فضــاي ذهنــي كــه هــاي قبلــي، دو فضــاي ذهنــي در هــم تنيــدهاســتعاره

و » ديـوار «دهـد و ديگـري آن كـه    را در خـود جـاي مـي   » هـا تحريم«و » اقتصادي  چرخه«
ي آمــده از اســتعارهدســتدهــد. در واقــع، ســاخت مفهــومي بــهرا نشــان مــي» حركــت«
همچون ديواري مانع رشد و پيشرفت كشور » هاتحريم«مؤيد آن است كه » ها تحريم  ديوار«

هـاي اقتصـادي وجـود نـدارد. در اينجـا، لغـو       اند، و بنابراين امكان استفاده از پتانسـيل  شده
ي حركتي ارهوسازي شده است. به عبارتي، طرحريختن ديوار مفهومها در واقع با فرو تحريم

اي است كه حركت هر عنصري به سمت جلـو اسـت، آن هـم در    ها به گونهذهن ما انسان
توانـد  شرايطي كه هيچ مانعي در جلوي آن نباشد، و يا با حضور مـانع، ايـن حركـت نمـي    

ي اقتصادي كشور و حركـت رو بـه جلـوي آن    پذيرد. بنابراين، براي پيشرفت چرخه  انجام
نع دارد، بايـد از سـر راه   راه برداشـت و ديـوار كـه در اينجـا حكـم مـا       بايد موانع را از سر

است بر سر راه موفقيـت كـه بايـد    » مانعي«ي چهارم نوپديد، رو، حوزهشود. از اين  برداشته
  ميان برداشته شود.  از
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  » هاديوار تحريم«شبكة آميختگي عنوان خبري  .6 نمودار

  
  »فرزند تلويزيون« ةاستعار 5.6

در اين استعاره كه توسط اشخاص مختلفي اعم از مجـري و بـازيگر اسـتفاده شـده اسـت،      
كـه [آدمـي] در آن بـه رشـد و      اي در نظر گرفتـه شـده  رسانه و تلويزيون همچون خانواده

شكوفايي رسيده است. خانواده، مكاني امن و پـر از آرامـش اسـت كـه اعضـاي آن بـراي       

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 عامل
 نتيجه

 ديوار
 مانع ورود
 فروريختن

 تحريم
 مانع چرخه اقتصادي

 هالغو تحريم

 ديوار
 تحريم

 كنندي اقتصادي را با مشكل مواجه ميها همچون ديواري هستند كه چرخهتحريم

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 123   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

ها از كنند. از اين رو، افرادي كه در رسانهپيشرفت و ارتقاء يكديگر از هيچ كمكي دريغ نمي
ر واقـع،  كنند در حقيقـت تلويزيـون را پشـتيبان و حـامي خـود و د     اين استعاره استفاده مي

ي آن فرصـتي بـراي ابـراز اسـتعداد و     كنند كه به واسطهي خود معرفي ميچون خانواده هم
در  90ي پـور مجـري برنامـه   يعنـوان مثـال، عـادل فردوسـ    انـد. بـه  توانايي خود پيدا كرده

  آمد و بيان داشت:  حاال خورشيدي روي خط برنامه 6/8/1397  تاريخ
هسـتم و در   فرزند رسانه و تلويزيونكنم. من ر ميسال است كه دارم كا 20به  نزديك

ام. اين همه سال مردم لطف زيادي به من داشتند. در كنار مـديران مختلفـي كـار كـرده    
مديراني كه از من حمايت كرده و فرصت دادند تا من با تمام وجـود برنامـه بسـازم و    

  كشورم ارتقاء يابد.نم كه فوتبال مشكالت فوتبال را مطرح كنم. فرصت دادند تا كمك ك

و  »فرزند و خـانواده «هاي قبلي نخست فضاي ذهني در اين استعاره نيز همچون استعاره
رشد، شـكوفايي و حـل   «با هم متناظرند و مفهوم  »شخص و تلويزيون«فضاي ذهني سپس 

هــارم و نوپديــد بــراي شــنونده ي آن فضــاي چرا بــه مثابــه» مشــكالت از روي دلســوزي
   است.سازي كرده  مفهوم
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  »فرزند تلويزيون«عنوان خبري  آميختگيشبكة  .7 نمودار

  
  »قلمِ دوربين« ةاستعار 5.7

گيرد، قلم دوربين است كـه در  ي ديگري كه در رسانه، فراوان مورد استفاده قرار مياستعاره
شـود.  پخش مي 20:30ي خبر و اخبار دادن تصاوير خبري از شبكهتر موارد براي نشان بيش

روايـت قلـم دوربـين از سـيل و     «هـاي نـوروزي   هـا و سـيالب  براي مثال، در پي بارش
پخش شد و تصاوير مربـوط   ي خبرشبكهخبرگزاري از  6/1/1398در تاريخ » امدادرساني

زده را با تصاوير و شـرح مختصـري نشـان داد.    م سيلبه سيل، ويراني و امدادرساني به مرد
ي راوي يا مجري، اما تصاوير از نوشته و مـتنِ  قلم، مخصوص نوشتن است، و روايت ويژه

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 مكان
 شخص

 خانواده
 فرزند

 حل مشكالت

 تلويزيون
 كاركنان سيما

 رشد و شكوفايي

 فرزند
 تلويزيون

 اين استعاره به دلسوزي و كمك براي حل مشكالت موجود اشاره دارد. 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 125   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

ها اخبار ايـران و جهـان را   توان با استفاده از آنتر ميتر و راحتخبر گوياتر است و واضح
نـويس  باشيم. قلم دوربين همراه بـا زيـر  توضيح داد، بدون اينكه به تالش زيادي نياز داشته 

ر خبـري ايـران و جهـان را    تـرين تصـاوي  ي خبـر مهـم  مختصري از شـرح خبـر در شـبكه   
داد نخسـت را  عناصـر فضـاي درون   »قلـم و نوشـتن  «گذارد. در اين اسـتعاره   مي  نمايش به

از دهنـد كـه   داد دوم را شكل ميعناصر فضاي درون »دوربين و تصوير«دهند و  مي  تشكيل
دهند و معنـا و  ها و سپس فرافكني به فضاي آميخته، فضاي نوپديدي را تشكيل ميادغام آن

كنند. به اين صـورت كـه   مفهوم تصاوير را بدون نياز به نوشته و توضيح اضافي نگاشت مي
متنـاظر هسـتند. فضـاي    » تصـوير «و » دوربـين «به ترتيب با عناصر » نوشتن«و » قلم«عنصر 
» ثبت وقايع به صورت نوشـتاري امـا بـا دوربـين    «نوپديد در اين استعاره، ي چهارمِ آميخته
  است.  بوده
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  »قلمِ دوربين«شبكة آميختگي عنوان خبري  .8 نمودار
 

  هاي پيرامون آن و استعاره »1برگزيت« 5.8
هاي مختلف و در پي دارد، به صورتي اروپا اشاره كه به خروج بريتانيا از اتحاديه برگزيت

بــه طــور اســتعاري بــه آن هــا و اخبــار مــذاكرات نماينــدگان پارلمــان انگلــيس در رســانه
هـاي  ي برگزيت از استعارههاي مختلف براي اشاره به مسألهشود. در خبرگزاري مي  پرداخته

ش خــارج اســت. بــراي مثــال، در ايــن پــژوهي بســياري اســتفاده شــده كــه از حوصــله
ي خبـر بـراي اشـاره بـه     در خبرگزاري شـبكه  برزخ برگزيتي استعاره 10/1/1398  تاريخ

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 ابزار
 عمل

 قلم
 نوشتن

 ها و حوادثرويداد

 دوربين
 برداريعكس

 وقايع

 قلمِ دوربين

 اين استعاره به ثبت وقايع و عكسبرداري آن از طريق دوربين اشاره دارد. 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 127   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

ي اروپا مورد استفاده قرار گرفته و انگليس براي ماندن يا نماندن در اتحايه» بودنبالتكليف«
بـين  كند كـه عـالمي مـا   را توصيف مي» برزخ«ي خاص خود اين استعاره با زيبايي و جلوه

شـوند و تـا زمـان موعـود،     رد مـي هـا پـس از مـرگ بـه آن وا    و انسان و آخرت است  دنيا
عناصـر فضـاي ذهنـي     »انسـان و عـالم بـرزخ   «مانند. در اين استعاره قيامت، در آن مي  روز

فضاي ذهني دوم  عناصر »ي برگزيتاعضاي پارلمان و مسأله«دهند و نخست را تشكيل مي
را » بالتكيفـي «رمي نوپديـد  ي چهـا هكـه بـا ادغـام آن دو فضـا، حـوز      دهنـد را تشكيل مي

  اند.سازي كرده مفهوم
ي ديگـري اسـت كـه در    استعاره ،»كالف برگزيت پيچيده شد«همچنين، عنوان خبري 

پي در دري خبر براي اشاره به پيچيدگي مباحث و مذاكرات پيدر شبكه 13/1/1398تاريخ 
فضـاهاي ذهنـي    »عمـل بـافتن  كـالف و  «كـار رفـت. در ايـن اسـتعاره     پارلمان انگليس بـه 

پارلمـان انگلـيس فضـاهاي ذهنـي      نخست و برگزيـت و مـذاكرات پيرامـون آن در     بخش
پيچيدگي در مذاكرات «صورت ي چهارم بهدهند كه  فضايِ آميختهدوم را تشكيل مي  بخش

گونه كه كالف پيچيده كالفي است كـه بـه   سازي شده است. همانمفهوم» و حل اين مسأله
دادن بـه مـذاكرات نيـز    رو سـامان ، از ايـن وان آن را از حالت پيچيده خارج كردتسختي مي

  نيازمند صرف زمان و انرژي بسياري است. 
بـه آن اشـاره    ي خبـر شـبكه ي بعدي كـه در خصـوص برگزيـت خبرگـزاري     استعاره

است. وقت اضافه يك اصـطالح فوتبـالي اسـت كـه      برگزيت در وقت اضافهاست،   كرده
شود كه زمان انجام كاري رو به پايان است و به سطح هشدار مواقعي استفاده ميمعموالً در 

ــاني       ــالع رس ــاه اط ــزارش پايگ ــه گ ــال، ب ــراي مث ــت. ب ــيده اس ــبكهرس ــرش در  ي خب
ي خطر خـروج انگلـيس از اتحاديـه   «رئيس بانك مركزي انگليس گفت: 15/1/1398  تاريخ

برگزيـت و  «. در اين اسـتعاره نيـز   »تاي رسيده اساروپا بدون توافق به سطح هشدار دهنده
داد فضـاي درون  »بازي فوتبال و بازيكنـان «عناصر فضاي ذهني نخست و  »اعضاي پارلمان

است  چهارمي حوزه» هشدار و تعجيل در انجام مذاكرات«دهند و مفهوم دوم را تشكيل مي
  بوجود آمده است.ها به فضاي چهارم پاييني داد و فرافكني آني درونكه از تلفيق دو حوزه

كـه  » برگزيـت «پيرامـون مبحـث   » برزخ برگزيت«ي اول، يعني در ذيل، نمودار استعاره
  اند، ترسيم شده است. هاي مختلف به آن اشاره كردهخبرگزاري
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  »برزخ برگزيت«. شبكة آميختگي عنوان خبري 9نمودار 

  
  »اروميه ةدر درياچ تازههاي  نفس« ةاستعار 5.9
هـاي فـراوان و   و بهبود وضعيت آن كه به سبب بارش »ي اروميهبخشيدن به درياچهجان«
ي اروميه در قالب استعاره و به صورت مختصر و جذاب مورد استفاده قرار شدن درياچهپر

به خود اختصـاص داده اسـت.   9/1/1398را به تاريخ  ي خبرشبكهگرفته است، تيتر خبري 
كنـد. در  اين خبر با زبان استعاري افزايش آب اين درياچه را به خواننده و مخاطب القاء مي

داد نخســت و آن طــرف عناصــر فضــاي درون »ي اوانســان و نــوع تغذيــه«ايــن اســتعاره 

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 شخص
 مكان

 انسان
 عالم برزخ

 اعضاي پارلمان
 ي برگزيتمسأله

 برزخ برگزيت

 بريتانيا اشاره دارد. » بالتكليف بودن«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 129   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

داد طــرف مقابــل را عناصــر فضــاي درون »اروميــه و پرشــدن آب ايــن درياچــه  درياچــه«
كنند. به عبارتي، سازي ميرا مفهوم» شرايط و افزايش آببهبود «دهند كه مفهوم  مي  تشكيل

دهـد كـه در آن   ي نوپديدي را نشـان مـي  اي استعاري حوزهكاربرد اين تيتر خبري به گونه
اي گرفت و زنده شد. نمـودار زيـر،   ي اروميه همچون موجودي جاندار، جان دوبارهدرياچه
   دهد.خوبي نشان ميي آميختگي اين استعاره را بهشبكه

 

  »ي اروميههاي تازه در درياچهنفس«شبكة آميختگي عنوان خبري  .10 نمودار
  

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 شخص
 معلول
 علت

 انسان
 زنده ماندن
 تغذيه

 ي اروميهدرياچه
 بپر شدن آ

 بارش باران

 ي ارميهاحياي درياچه

 دريا اشاره دارد كه گويي جان خود را از دست داده است.» كردناحيا و زنده «اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام
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  »بازگشت مرزبانان به آغوش ميهن«ة استعار 5.10
هـاي  از دست تروريسـت شدن چهار مرزبان به آزاد ي خبرشبكهاين تيتر خبري خبرگزاري 

در اين » ميهن«ي خبر پخش شد. از شبكه 3/1/1398شود و در تاريخ الظلم مربوط ميجيش
گونه قرار و مشتاقِ ديدار فرزندانش است. كاربرد اينتشبيه شده كه بي مادريتيتر خبري به 

سياري موارد روز در حال افزايش است و در بها و متون مطبوعاتي روزبهها در رسانهاستعاره
كـه   بخش بوده است. با اينبراي جذب مخاطب اعم از بيننده و خواننده بسيار مفيد و نتيجه

توان اخبار را به مخاطب ارائه كرد، زبان استعاري به جذابيت هرچه به راحتي و سهولت مي
كه  كند. در اين استعارهتر خبر، تأثيرگذاري و برانگيختن احساس افراد كمك شاياني مي بيش
پرستي هر ايراني را برانگيزاند عناصـر فضـاي ذهنـي نخسـت     تواند حس وطنراحتي مي به
است كه  »ميهن، وطن و آرامش«و عناصر فضاي ذهني دوم شامل  »مادر، خانواده و آغوش«

داد و تلفيـق عناصـر   هاي مشترك فضاي عام بااليي به اين فضاهاي دروناز فرافكني ويژگي
  آيد. دست ميبه» آغوشي كه مفهوم آرامش و امنيت«ي چهارم نوپديد درون اين دوفضا، فضا



 131   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

  
  »بازگشت مرزبانان به آغوش ميهن«شبكة آميختگي عنوان خبري  .11 نمودار

  
  »قصر اندوه« ةاستعار 5.11

بسـياري  باختن ي استان كرمانشاه براي اشاره به ويراني و جاناين عنوان خبري در پي زلزله
هـاي كثيراالنتشـار از جملـه    از مردم اين منطقه، تيتر اصلي بسياري از مطبوعات و روزنامـه 

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 شخص
 مكان
 ويژگي

 مادر
 خانواده
 آغوش

 ميهن
 وطن

 آرامش و قرار

 بازگشت به
 ميهن آغوش

 اشاره دارد. » امنيت و رسيدن به آرامش«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام
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هـاي  داد كه تصاوير دلخراش سـاختمان را تشكيل مي23/8/1396به تاريخ  ي شرقروزنامه
  آوارشده را نيز كنار خود داشت. 

» قصرشيرين«ي ازي واژهساين استعاره به زلزله در شهر قصرشيرين اشاره دارد و با كوته
) استفاده شده است 2كند كه هم در آن از اسم شهر (قصراي ايجاد ميدوگانه ، ابهام»قصر«به 

كه به شكوه و زيبايي اين شهر اشاره دارد. قصر مكاني زيبـا و بـا شـكوه اسـت و     و هم اين
كند و ي بيان ميناراحتي و سوگواري عمومي را با زباني استعار» اندوه«ي تركيب آن با واژه

كنـد. در ايـن اسـتعاره    خواننده را نيز در خصوص اين فاجعه به تأسف و تأثر دعـوت مـي  
 »شهر قصرشيرين، خرابي و زلزلـه «انسان، غم و مشكالت) فضاي ذهني نخست و عناصر «

داد ذهنـي بـه خلـقِ    دهند كه تركيـب ايـن دو فضـاي درون   فضاي ذهني دوم را تشكيل مي
  منجر شده است.» دت غم و اندوهش«ي نوپديد حوزه



 133   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

  
  »قصر اندوه«ميختگي عنوان خبري شبكة آ .12 نمودار

  
  »پايان مشق بندگي« ةاستعار 5.12

را  2/1/1398در تـاريخ   ي خبـر شـبكه اين استعاره يكـي از تيترهـاي خبـري خبرگـزاري     
روز مراسـم معنـوي اعتكـاف    داد. در اين استعاره به زيبايي هر چه تمام به آخـرين    تشكيل

ي بنـدگي را  م تكليـف و فريضـه  در ايـن عبـارت، انجـا   » مشـق «ي اشاره شده اسـت. واژه 
جذابيت اين خبر را دو چندان كرده است. در ايـن اسـتعاره،   » پايان«ي دهد و واژهمي  نشان

فضاي ذهنـي دوم   »بندگي و عبادت«فضاي ذهني نخست و  »مشق و تكليف«فضاي ذهني 
فريضـه و  «ي مبـدأ و مقصـد بـه هـم، مفهـوم      دهنـد كـه نگاشـت دو حـوزه    ل ميرا تشكي

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 پذيركنش
 معلول
 علت

 انسان
 غم و اندوه
 مشكالت

 شهر قصرشيرين
 خرابي
 زلزله

 قصر اندوه

 اشاره دارد.» اندوه«اين استعاره به شدت 

 فضاي آميخته

 فضاي عام
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نوپديـد   را با ظرافت خاصي به تصوير كشيده است كه همان حوزه» معنوي اعتكاف  مراسم
   داد به دست آمده است.و فضاي سومي است كه از ادغام دو فضاي درون

  
  »پايان مشق بندگي«شبكة آميختگي عنوان خبري  .13 نمودار

  
  »بازار داغ« ةاستعار 5.13

تحليلي آذربايجـان شـرقي) بـراي اشـاره بـه       پايگاه خبري( آذر قلم 14/12/1396در تاريخ 
و پـر هيـاهوي ترقـه در تبريـز      بازار داغي سال جديد از تيتر افزايش خريد ترقه در آستانه

استفاده كرده و اين خبر را با زبان استعاري و ملموس به تصـوير كشـيده اسـت كـه بسـيار      

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 گركنش
 هستار
 ويژگي

 آموزدانش
 مشق
 تكليف

 انسان
 بندگي

ادت و انجام عب
تكاليف و فرائض 

پايان مشق 
 بندگي

 اشاره دارد..» ي معنوي اعتكاففريضه«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 135   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

ها بـا اسـتفاده از ايـن    پردازد. رسانهتر و گوياتر از زبان مستقيم به جذب مخاطب ميجذاب
و نيــز  »ر و ازدحــام جمعيــتبــازا«يعنــي داد، اســتعاره، و ادغــام عناصــر دو فضــاي درون

نياز مردم و ديگري گرما و كه يكي يادآور مكان خريد و فروش اجناس مورد» گرما  و  تنور«
را به تصـوير كشـيده اسـت.    » بودنِ بازارپررونق«دهد، فضاي نوپديد داغي تنور را نشان مي

ره ها و مطبوعات براي اشااي است كه در بسياري از موارد رسانهاستعاره» بازار داغ«بنابراين، 
برند. شايان ذكر است كه اين اسـتعاره بسـيار   كار ميوضعيت و شرايط به» پررونق بودن«به 

، بلكه گاهي نيز براي اشاره بـه  كاربردي است و نه تنها براي اشاره به رونق خريد و فروش
گيرد. همواره حضور جمعيت باعـث  رايج بودن جريان و يا موضوعي مورد استفاده قرار مي

و اين نيز بعد ديگر قضيه است كه چنين محصولي، حاصل نگاشت حوزه اول  شودگرما مي
   و دوم است.
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  »بازار داغ«شبكة آميختگي عنوان خبري  .14 نمودار

  
  »سركشي غبارها« ةاستعار 5.14

اشـاره دارد و از   گردوغبـار ي اين عنوان خبري بـه صـورت اسـتعاري بـه پيـدايش پديـده      
ها بـه آن اشـاره شـده اسـت.     سانهدسته تيترهاي خبري است كه بارها در مطبوعات و ر  آن
كه بـه لحـاظ لغـوي بـه معنـاي طغيـان و نافرمـاني اسـت،         » سركشي«ي اين خبر، واژه  در

كند و به عالوه در جـذب مخاطـب بـه    اي القاء مينارضايتي جمعي را از بروز چنين پديده
داد شـود. همچنـين، عناصـر متنـاظر دو فضـاي درون     ر بسـيار مـؤثر واقـع مـي    پيگيري خب

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 مكان
 ويژگي

 بازار
رونق باالي 
 فروش اجناس

 تنور
 بودنگرما و داغ

 بازار داغ
 (شور و هيجان)

 اشاره دارد..» شور و هيجان و پررونق بودنِ بازار«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 137   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

همراه دارند، به ها بار معنايي منفي را با خود بهكه هر دوي آن» غبار«و » و نافرماني  سركشي«
ي مردم نشان دهد. اند تا نافرماني غبارها را با نارضايتي عامهاي در كنار هم تجميع شدهگونه
فاده از اين استعاره سعي شده است تا نشان داده شـود كـه آلـودگي هـوا بـه      چنين با است هم

رو، شـدني نيسـت. از ايـن   سبب گـرد و غبـار، موضـوعي اسـت كـه قابـل كنتـرل و مهـار        
شــود، مفهــوم ســازي مــيي ذهنــي مفهــومچهــارمي كــه از تنــاظر ايــن دو حــوزه  فضــاي

پـذيري را نيـز بـه مخاطـب     گرد و غبـار بـوده كـه عـدم مسـؤوليت     » بودن كنترل  غيرقابل«
   كند. مي  القاء

  
  »سركشي غبارها«شبكة آميختگي عنوان خبري  .15 نمودار

  

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 هستار
 ويژگي

 گرد و غبار
 غيرقابل كنترل

 مردم
سركشي و 
 نافرماني

 سركشي غبارها
 (مهار نشدن گرد و غبار)

 اشاره دارد.» بودن چيزيغيرقابل كنترل«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام
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  »داغ نفت«ة استعار 5.15
ســوزي گيــرد بــه آتــشقــرار مــي ديگــري كــه در ايــن پــژوهش مــورد بررســي اســتعاره
چين با يك كشتي باري ديگـر تصـادف كـرد و    هاي در آب 96سانچي كه در سال   نفتكش

ــاريخ . آتــش گرفــت اشــاره دارد ــر در ت ــن خب ي جامعــه«از خبرگــزاري  25/10/1396اي
ي و حادثـه  دادن نـاراحتي از فاجعـه  منتشر شد. در اين خبر براي نشان» تحليلي الف  خبري
ي از واژه ي كشتي نيز جان خود را از دسـت دادنـد  نفر خدمه 32باري كه در پي آن تأسف

طــور ضــمني بــراي اشــاره بــه نفــتكش ســانچي بــه» نفــت«ي اســتفاده شــده و واژه» داغ«
دهـد و بـه همراهـي و تأسـف     شـده و مخاطـب را نيـز تحـت تـأثير قـرار مـي         كاربرده به

متناظر با دو فضـاي  » نفت«و » داغ«، دو جزء »داغ نفت«كند. در تركيب استعاري  مي  دعوت
ي مفهـومي  ساحتي هستند. در حوزهي دوا، اجزاء تركيب، از شبكهداد هستند. در اينجدرون

ي مفهـومي  و در حـوزه » انـدوه «و ديگـري  » سـوزان «، دو مؤلفه وجود دارد كه يكي »داغ«
ها دو بـه دو بـا هـم    وجود دارد و اين مؤلفه» سوزانندگي و عامل تنش«ي ، دو مؤلفه»نفت«

ــام آن  ــه از ادغ ــده ك ــاظر ش ــوزهمتن ــا ح ــاره ــه«م ي چه ــشحادث ــاگوار آت ــوزيي ن » س
  شود.  مي  سازي مفهوم



 139   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

  
  »داغ نفت«شبكة آميختگي عنوان خبري  .16 نمودار

  
  »هاي آسيا شروع طوفاني ايران در جام ملت« ةاستعار 5.16

در  ايرنــا در بســياري از تيترهــاي خبــري (بــراي مثــال، تيتــر خبــري خبرگــزاري        
بـال ايـران در مقابـل يمـن در     ) براي اشاره به پيـروزي پرگـل تـيم فوت   17/10/1397  تاريخ
ي شروع طوفاني استفاده شده و بر جـذابيت خبـر   هاي آسيا از استعارههاي جام ملت رقابت

خـوبي  افزوده و سعي در برانگيختن احساسات مخاطب دارد كه خوشحالي از اين برد را به

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 هستار
 گركنش

 ويژگي

 آتش
 نفت

 سوزانندگي

 سوزان
 عامل تنش
 اندوه

 داغ نفت
 سوزي)(آتش

 كشتي سانچي در دريا اشاره دارد.» سوزيي آتشحادثه«استعاره به اين 

 فضاي آميخته

 فضاي عام
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 »طوفـاني وكـوالكي  «ي ذهني نخست و حوزه »شروع و آغاز«اين استعاره  كند. درمنتقل مي
دهند و از آنجايي كه طوفان قابل كنترل نيست و به ديگران ي ذهني دوم را تشكيل ميحوزه

دهد، گويي اين پيروزي، تـازه  دست ميخسارت خواهد زد؛ بنابراين، فضاي نوپديدي را به
شـدني نيسـت. در اينجـا، بازيكنـان     همچون طوفان مهارشروع موفقيت تيم ورزشي بوده و 

هاي بعـدي، حريفـان خـود را    هاي سيل و طوفاني هستند كه قرار است در بازيهمان موج
ــن ــد رو، فرآينــد آميختگــي ايــن دو حــوزه، حــوزه مغلــوب كننــد. از اي ي ســوم و نوپدي

  ت.سازي كرده اسرا مفهوم» قابل مهار بودنبيني و غيرپيش  غيرقابل«

  
  »هاي آسياشروع طوفاني ايران در جام ملت«شبكة آميختگي عنوان خبري  .17 نمودار

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 عامل
 هستار
 ويژگي

 مسابقات فوتبال
 پيروزي
 پياپي

 باران
 سيل و طوفان
 مهارنشدني

 شروع طوفاني ايراني
 (غيرقابل كنترل)

 تيم ايران اشاره دارد.» پيدرهاي پيپيروزي«اين استعاره به 

 فضاي آميخته

 فضاي عام



 141   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

  »تير خالص به شايعه« ةاستعار 5.17
نقيضي كـه پيرامـون وقـوع زلزلـه در غـرب      وي ديگر مربوط است به خبرهاي ضداستعاره

 23/8/1396نيز در تاريخ  جمجامكشور در فضاي مجازي به آن دامن زده شد و خبرگزاري 
تير و گلولـه، مـرگ و   «يكي از تيترهاي خبري خود را به آن اختصاص داد. در اين استعاره 

شايعه، فريب و «داد نخست و عناصر فضاي درون »پايان زندگي دنيوي، رهايي از مشكالت
دهند كـه پـس از فزافكنـي عناصـر     داد دوم را تشكيل ميعناصر فضاي درون »پردازيدروغ

داد، و ايجاد تناظر بين عناصر در اين فضاهاي انتزاعي در فضاي عام به اين دو فضاي درون
به شـايعات  » دادن و خاتمهپايان«گيرد كه مفهوم داد، فضاي چهارم نوپديدي شكل ميدرون

تواند براي اشاره كند. البته اين استعاره مياعتبار مجازي را به مخاطب القاء ميو خبرهاي بي
كـار  اي كه در ميان مردم جامعه وجود داشته باشد نيز بهدادن به هر شايعهبه تكذيب و پايان

ميـرد و  جاني تشبيه شده كـه بـا تلنگـري مـي    به انسان كم» شايعه«طور ضمني برده شود. به
كـه، آن  طـوري سويي به قدرت و اهميت كالم براي رد و تكذيب شايعه نيز اشاره دارد. بهزا

تواند در حكم تير خالص به پيكر شايعه باشد. بنابراين، حوزة سومي كـه  كالم و سخن مي
  است.» بودن شايعهسست بنياد«شكل گرفته است 
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  »تير خالص به شايعه«شبكة آميختگي عنوان خبري  .18 نمودار

  
  »تكان خوردن بازار مسكن«ة استعار 5.18

كنـد  بازار اشاره ميجوش فضاهاي موجود در وطور استعاري به جنببه خوردن بازار تكان
عنوان ي لوازم خانگي و هر چيز ديگري را شامل شود. بهتواند براي مثال بازار عرضهكه مي

ي اوضاع و احوال مسـكن از  درباره 6/11/1396در تاريخ  صداي ايراننمونه، پايگاه خبري 
تكـان  بـازار مسـكن   «پرسند و آنان در پاسخ، از عبارت اسـتعاري  مشاوران امالك سؤال مي

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 عامل
 هستار
 ويژگي

 تير و گلوله
 مرگ و پايان زندگي دنيوي

 رهايي از مشكالت

 شايعه و سخن پراكني
 فريب و نيرنگ

 پردازيدروغ

 تير خالص به شايعه
 (پايان دادن)

 كار رفته است.اعتبار در رسانه بهبه شايعات و خبرهاي بي» دادنپايان«پيرامون اين استعاره 

 فضاي عام

 فضاي آميخته



 143   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

عناصـر   »مسكن، معامالت و افزايش قيمـت «كنند. در اين استعاره استفاده مي» خورده است
عناصـر   »جوش، تغيير و تحولورفتارها و حركات انساني، جنب«داد نخست وفضاي درون
داد، دهند كه با متناظر نمودن عناصرِ اين دو فضـاي درون داد دوم را تشكيل ميفضاي درون

گيرد. طبيعي است كه مخاطب بـا ديـدن و شـنيدن    شكل مي» قيمت مسكن افزايش«مفهوم 
خبـر و يـافتن منبـع آن واكـنش      ها و مطبوعات نسبت به پيگيـري چنين خبرهايي از رسانه

بـازار شـامل تمـام     خوردن نشان از تغيير و تحول است، وكه تكاندهد. از آنجاييمي  نشان
. وسـتد كاالهـا يـا خـدمات خاصـى هسـتند      خريداران و فروشندگانى است كه در حال داد

داد بـه سـاخت فضـاي چهـارم منجـر شـده اسـت كـه         بنابراين، ادغام اين دو فضاي درون
   كند.قيمت مسكن را با زباني استعاري به مخاطبانش منتقل مي» سير صعودي«خبر   گوينده



  1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،زبان شناخت   144

  
  »تكان خوردن بازار مسكن«شبكة آميختگي عنوان خبري  .19 نمودار

  
  گيري . نتيجه6

ها و مطبوعـات بـا اسـتفاده از زبـان اسـتعاري سـعي در جـذب        ها نشان داد كه رسانهيافته
تـر   ايـن خبرهـا بـر جـذابيت هرچـه بـيش      مخاطب دارند و استفاده از تصاوير نيز در كنار 

تـوان  نمـي  تفكـر اسـتعاري  توان نتيجـه گرفـت كـه از    افزايد. از آنچه بيان شد، مي مي  ها آن
و  سياسـت خـارجي   همچـون  ،كرد، به خصوص در موضوعات پيچيـده و انتزاعـي    غفلت

. خواهــد بــودرهنمــون  واقعيــاتكشــف درك و  مــا را درهــا توجــه بــه اســتعارهدرواقــع 

 1داد فضاي درون                                                                                  2داد فضاي درون

 پذيركنش
 هستار
 ويژگي

 مسكن
 معامالت

 تغيير و تحول

 حركات و رفتارهاي انساني
 جنب و جوش
 تكان خوردن

 تكان خوردن بازار مسكن
 (افزايش قيمت مسكن)

 اشاره دارد.» سيرصعودي قيمت مسكن افزايش و«اين استعاره به 

 فضاي عام

 فضاي آميخته



 145   )و ديگران مسعود دهقان( استعاري زبان رسانه: رويكرد شناختي - ركرد گفتماني كا

خواند و وي را به تفكـر و  كند، به شادي و شيون فرامياستعاري مخاطب را جذب مي  كالم
تواند احساسات مخاطب را در بسياري مـوارد  خوبي ميكند. همين كالم بهتعمق دعوت مي
ي زبـان  ها را تغيير دهد كه از عهدهبيني افراد نسبت به مسائل پيرامون آنبرانگيزاند و جهان
صورت ناخودآگـاه بـراي    و ما بهوجود دارند  هموارهها نظام استعارهرو، خارج است. از اين

نتايج اين جستار عالوه بر تأييد ايـن مسـأله    بريم. ها بهره ميمان از آندرك واقعيت پيرامون
هـاي پنهـانِ    ي ايدئولوژي هستند، نشـان داد كـه اليـه   دهنده ها در گفتمان بازتاب كه استعاره

ي كاربرد استعاره، بسيار پيچيده اسـت كـه حتـي نگاشـت دو حـوزه      معناي موجود در پسِ
ي مفهومي هسـت، قـادر بـه    ي استعارهكه در انگاره چنانانتزاعي مبدأ و  ملموس مقصد، آن

شـود، ادراك   ي آميختگي مفهومي ادعا ميگونه كه در انگارهرو، هماندرك آن نيست. از اين
يك با هم در تناظر بهها يكشود كه عناصر آنحادث ميداد مفاهيم از تلفيق دو فضاي درون

الم و عبـارات  دسـت داده شـود. همـين كـ    سـازي مـوردنظر بـه   گيرنـد تـا مفهـوم   قرار مي
توانـد  كند و همين مسأله ميكردن موضوع دعوت مياست كه مخاطب را به دنبال  استعاري

هـا و  ، رويكـرد رسـانه  كلـي طـور هاي مختلـف شـود. بـه   ها و رسانهوجه تمايز خبرگزاري
هاي ملموس و كاربردي اسـت تـا بتـوان در    ي بيشتر از استعارهمطبوعات به سمت استفاده

ها پيرامـون  گوش جهانيان رساند. بنابراين، رسانههاي مردم را بهها مسائل و دغدغهخالل آن
ـ      ي مهمـي بـه عهـده دا   بخشي به عموم مردم وظيفـه آگاهي ا رنـد و انجـام ايـن امـر مهـم ب
  تر خواهد بود.بخشاستعاري نتيجه  زبان

  
  ها نوشت پي

و  Britishي سازي ادغـام از دو واژه كه بر اساس فرآيند واژه Brexistي انگليسي ين واژه از كلمه. 1
exit .بدست آمده است  

ي كشـور عـراق و در غـرب ايـران     اين واژه نام شهري در استان كرمانشـاه اسـت كـه همسـايه    . 2
 است.   واقع
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