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  مقدمه. 1

 ماشين، حيوانات و ابزار در خدمت يك         انواع  انسان به  فروكاستنتوانند با   ها مي استعاره

سـازي مقولـه «هر نـوع    . هاي خطرناكي داشته باشند   ايدئولوژي قرار بگيرند و پيامد    
1

از » 

سـازي  ، بـا برجـسته    يـرد گ  ها صورت مي  وسيلة استعاره  ه كه ب  ها  هها و تجرب  مفاهيم، گزاره 

 از آن   يهـاي ديگـر، مفهـوم جديـد       هاي مشخصي از يك تجربه دربرابر ويژگي      ويژگي

 احـساس و    ،هـا توانند با اسـتفاده از اسـتعاره      ها مي ايدئولوژي. دهددست مي  هتجربه را ب  

سازي را  خاصي از مفهومهاي  روش،فراهم آورند شاندرك كاذبي از امور براي مخاطبان

سـازي   جـايگزين مفهـوم    هـاي   ه  شيوسازي كنند و     ديگري از مفهوم   هاي  روش جايگزين

هـا  اسـتعاره . يك تجربه را از دايرة تفكر افـراد درون گـروه ايـدئولوژيك خـارج كننـد                

 حوزة مفهومي مقصدشان را ساختاري تازه ببخشند و پذيرفتن يـك شـبكه از               توانند  يم

با توجـه   . دشو يك ايدئولوژي منجر     روابط استعاري ممكن است ناخودآگاه به پذيرفتن      

»اصل عدم قطعيت  «به  
2

هـاي  بر ويژگـي   اي از واقعيت مبتني    به خلق مدل تازه    ها   استعاره 

در هـر   . دارنـد گـرايش   هـا   شدة مفاهيم و گزاره    شده و پنهان   رنگ شده، كم  سازيبرجسته

كـه در     زماني ها اين مجموعة استعاره   ؛ها وجود دارند  اي از استعاره   مجموعه ،نظام فكري 

تواننـد بـه     از واقعيت مـي    اي   مدل تازه  آفرينش با   ،گيرندخدمت يك ايدئولوژي قرار مي    

 ).Goatly, 2007: 401(هاي خطرناكي داشته باشند شوي مغزها بپردازند و پيامدو شست

توانند هاي قبلي، مي   از واقعيت و جايگزيني آن با مدل       اي   مدل تازه  آفرينشها با   استعاره

  ايـن با توجه بـه   .  كنند  دستگاه شناختي فرد   وارد صورت ناخودآگاه    به يدئولوژي را يك ا 

  .كنيم  ميتوضيحات، كاركردهاي اصلي استعاره را در يك نظام ايدئولوژيك بررسي

  ايدئولوژيك دستگاه يك در استعاره كاركردهاي. 2

،بنابر نظرية استعارة مفهومي   
3

 دستگاه تفكـر    ساساً و ا   هستند ها ابزاري براي فهم    استعاره 

بر نظام مفاهيم ذهنـي      زبان از آن جهت كه نظامي ارتباطي و مبتني         .انسان استعاري است  

 پـس منبـع خـوبي بـراي پيـدا كـردن             ؛هاي مـا در ارتبـاط اسـت        با تفكر و كنش    ،است

ها  استعاره).Lakaff & Johnson, 1980: 3(است اهدي دربارة كاركرد نظام شناختي شو
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بازتـاب  اللفظـي   بخشند و اين سـاختار در زبـان تحـت          ما را ساختار مي    مفاهيم روزمرة 

. اي فقـط زبـاني نيـست      لهئ برخالف تصور ارسطويي، اسـتعاره مـس       ).46 ،همان( يابند  مي

 اي  گونـه    بـه  نظام مفاهيم بشري  . اي استعاري است  صورت گسترده  هفرايند تفكر بشري ب   

 بنابراين  ؛ها در نظام مفاهيم جاي دارند     استعاره. شوداستعاري ساختاربندي و تعريف مي    

 اما امكان وقـوع اسـتعاره       . مفهوم استعاري است    منظور ،رودهرگاه از استعاره سخن مي    

 هـاي    معنـا كـه مفـاهيم اسـتعاري در قالـب عبـارت             ؛ به اين   زباني است  هاي  در عبارت 

  ). 4 ،همان(ند كاستعاري در زبان بازنمود پيدا مي

دايـك  ژي در مـدل تئـون ون       ايدئولو ي ديگر، ز سو ا
4

فـصل مـشتركي اسـت ميـان         

عنوان اسـاس    ايدئولوژي به،در اين چارچوب . ساختارهاي اجتماعي، شناخت و گفتمان    

 ,Van Dijk(شـود  نـد، تعريـف مـي   ا نمودهاي اجتماعي كه ميان اعضاي گروه مـشترك 

ـ    ،بنابراين. )8 :1998 صـورت   ه تعريف ايدئولوژي نظامي از باورهاست كـه ايـن نظـام ب

 معنـا   ؛ به ايـن   ها مشترك است و كاركردي شناختي دارد      اجتماعي در ميان اعضاي گروه    

 هـا را  افـراد ايـدئولوژي   . كنـد ايدئولوژيك براي باورهاي افراد فـراهم مـي       كه انسجامي   

شـده درطـول دوران      هـاي فراگرفتـه    ايـدئولوژي   گـاهي  گيرند و  تدريجي فرامي  شكل  به

 ,Van Dijk(انـد   هرچنـد داراي ثبـاتي نـسبي   ؛شوندميزندگي فرد دستخوش تغييرات 

هـاي  عنـوان اعـضاي گـروه    دهد تـا بـه   ايدئولوژي به افراد اجازه مي).116-117 :2006

شان را دربارة درست و غلط بودن، صادق و كاذب          اجتماعي، بسياري از عقايد اجتماعي    

 بـه اسـتعاره و      تـوان پـس مـي   .  اساس عمـل كننـد      اين بودن امور سازمان ببخشند و بر     

 شناختي نگريست و كاركردهاي استعاره در نظـام ايـدئولوژيك را            ديدگاهايدئولوژي از   

اي از روابط استعاري در نظـام شـناختي         كه يك استعاره و يا شبكه      هنگامي.  كرد بررسي

كاركردهايي كه در اينجـا بازشـناخته       . كندآيد، فقط يك نقش را ايفا نمي      انسان پديد مي  

انـد كـه در دسـتگاه ايـدئولوژيك نقـش            آن كاركردهايي از استعاره     اينكه اولشوند،  مي

 ممكن است يك استعاره، دو يا تركيبي از اين كاركردها            و دوم اينكه   كنندمهمي ايفا مي  

مراتب بيشتر از موارد      كاركردهايي به  ،قطعطور    بهها  پس استعاره . زمان داشته باشد   را هم 

 امـا   ؛ تمام ايـن كاركردهـا در فراينـد فهـم تأثيرگذارنـد            .شده در اين بخش دارند     مطرح
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شوند، در ارتباط با مفهوم ايدئولوژي و حافظـة         كاركردهايي كه در اين بخش مطرح مي      

  .گيرندجمعي قرار مي

نكتة ديگر اين است كه استعارة مفهومي ممكن است حتي در دو زبان مشترك باشد               

 امـا همـين     ؛پوشـاني داشـته باشـند      ن هـم  هاي استعاري زيادي در هـر دو زبـا         و عبارت 

  را ايايدئولوژيك جامعـه   -هاي ظريفي از پيشينة فرهنگي     ها در هر زباني تفاوت     عبارت

 پس .)Kövecses, 2005: 155( دهندكند نشان ميكه اين استعارة مفهومي در آن نقش ايفا مي

اص و در ميـان     كاركردهاي ذيل را بايد دربارة هر استعارة مفهـومي در همـان زبـان خـ               

گويان آن زبان و بافت اجتماعي و پيشينة ايدئولوژيك آن جامعـة زبـاني بررسـي                 سخن

  .كرد

  تبيين و سازيمدل .1-2

»سازي و تببين  مدل«
5

ويژه مفـاهيم   هها مفاهيم دشوار ب استعاره،فرايندي است كه طي آن   

هـاي مـشتركِ    يسـازي ويژگـ   تـر و برجـسته    تر و عيني  انتزاعي را براساس مفاهيم ساده    

 رايج براي تدريس مفهوم جريان      هاي  ش يكي از رو   راي مثال، ب. دهندمفاهيم توضيح مي  

 ؛ بـه ايـن ترتيـب      هاستسازي آن با جريان آب در لوله       شباهت ،برق در مدارس ابتدايي   

 واقـع در. شـود مفهوم انتزاعي ولتاژ به فشار آب و آمپر به درجة شـدت آب تعبيـر مـي                

هـاي ميـان جريـان بـرق و جريـان آب      سازي شباهت برجسته،يهدف اين مدل استعار 

 درك آن بـراي      ممكـن اسـت     نيـست،   ديـدني   زيرا از آنجـايي كـه جريـان بـرق          ؛است

 ها  آنسازي فرايند فهم را براي       درنتيجه اين مدل   ؛آموزان دورة ابتدايي دشوار باشد     دانش

سـازي  ن ابـزاري بـراي مـدل      عنوا توانند به ها مي  استعاره ،در مسائل علمي  . كندآسان مي 

يكي ديگـر از  . )Goatly, 1997: 149(تبيين كنند تر   مسائل علمي را آسانكار روند تا هب

براي مغز انسان است كه نمودهـاي فراوانـي        » رايانه« استفاده از استعارة     ،هاي مشابه  مثال

  ).150 ،همان (در زبان روزمره نيز دارد

ها نيز از اين كاركرد      بلكه ايدئولوژي  ؛شودمي به علم ختم ن    فقطسازي استعاري   مدل

ـ . كنند استفاده مي  شانها و باورهاي ايدئولوژيك   استعاره جهت تبيين ايده     در  ،مثـال راي  ب

هاي مربوط به داستان آفرينش و آدم و حوا و فرسـتادن            هاي ديني از استعاره   ايدئولوژي
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 چـرا زنـان بايـد درد        : تبيين كننـد   قبيل را  شود تا مسائلي از اين    آنان به زمين استفاده مي    

ها بايد لبـاس بپوشـند، چـرا         زايمان را تحمل كنند، چرا مردان بايد كار كنند، چرا انسان          

كـه    زمـاني  واقـع در. مارها دست و پا ندارند و چرا آفـرينش در هفـت روز انجـام شـد                

اي از  كند تا مجموعـه   زند، تالش مي  سازي دست مي   استعاره به مدل   وسيلة  بهايدئولوژي  

اي از  سازي استعاري، شبكه  با مدل . بندي و تبيين كند   هاي خود را صورت   باورها و ايده  

هاي يـك ايـدئولوژي را       گزاره ةآيد تا مجموع  هاي مفهومي پديد مي   روابط ميان استعاره  

  .هاي ذهني هر فرد ايدئولوژيك عمل كندصورت مدل هتبيين كند و ب

  سازيبازمفهوم. 2-2

عنـوان   هـاي خاصـي را بـه       سازي مفاهيم داريم و ويژگي    راواني براي مقوله  ما امكانات ف  

كنـيم و بـه آن مفهـوم از منظـري خـاص              يك مفهوم انتخـاب مـي      ترِهاي اصلي ويژگي

سازيبازمفهوم «.نگريم مي
6

هاي ادبي  ويژه استعاره  هيكي از كاركردهاي اصلي استعاره ب      »

اسـتفاده از اصـطالحات غيرقـراردادي و        دهـد تـا بـا       است كه به ما ايـن امكـان را مـي          

بـا  . پـردازيم انـدازي جديـد ب    هاي ناآشنا، به تماشاي يك تجربة پيـشيني از چـشم           مقوله

در صـناعات ادبـي     . گيرد   تجربه صورت مي   سازيِهاي ادبي بازمفهوم  استفاده از استعاره  

زدايي آشنايي «كه از  هنگامي
7

تعارة جديد  گوييم، به اين معناست كه از يك اس       سخن مي  »

گـوييم  سازي يك تجربـه سـخن مـي       هاي جديد براي بازمفهوم   اي از استعاره  و يا شبكه  

زند،  مي  دست هاي ادبي جديد  اي كه به توليد استعاره     حال شاعر يا نويسنده    ).151 ،همان(

 در  رااي از يك مفهـوم اندازهاي تازهتواند چشم هاي ايدئولوژيك ذهني مي   ثر از مدل  أمت

) ءكـنش، رويـداد، شـي      (آنسازي ايدئولوژيك از    خاطب قرار دهد و بازمفهوم    اختيار م 

» وحدت جـزء بـا كـل    « عمر ادبيات عرفاني، ايدة      ها   سده  درطول براي مثال . داشته باشد 

در مثالي ديگر شـعر     . سازي شده است  هاي متفاوت بازمفهوم  ها مدل استعاره   در قالب ده  

و در اين شـعر اسـتعارة       ا.  را درنظر بگيريد   )1369-1307 (مهدي اخوان ثالث   »زمستان«

سازي اسـتعاري   تنها به مدل   دهد و نه  را پرورش مي  » وضعيت ما زمستان است   «مفهومي  

 بلكه به تجربة زيستن در شرايط خفقـان و ديكتـاتوري مفهـومي جديـد                ؛زنددست مي 

يـد تـا از     آوجـود مـي    هاي از روابط استعاري ميان مفاهيم ب       در اين ميان شبكه    .بخشد مي
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، »زمـستان «هاي جديد معنـايي از حـوزة معنـايي          اندازي جديد و با انتخاب مقوله     چشم

را بـازنمود   » هـا  سردي روابط ميـان انـسان     «و  » ديكتاتوري«،  »خفقان«،  »استبداد«مفاهيم  

  .كند

  ايدئولوژي سازيپنهان. 3-2

 بـه   ، بلكه خود  كند؛   بيان نمي  دقيق طور  هب عيني جهان خارج را      هاي  تزبان روزمره واقعي  

انجـام  » سـازي مقولـه « فرايند    راه زند و اين كار را از      مي  دست  جديد هاي    يتخلق واقع 

سـازي برجـسته «تواننـد بـا     هـا مـي   گونه كه پيشتر اشاره شـد، اسـتعاره        همان. دهد مي
8

« ،

سازيرنگ كم«
9

سازيِپنهان«و   »
10

انـداز  هاي مشخـصي از يـك مفهـوم، چـشم         ويژگي »

ـ   اي از  تازه دسـت دهنـد تـا در خـدمت ايـدئولوژي قـرار گيـرد و بـه بقـا و             ه واقعيت ب

كـاركرد نهفتـة   » سازي ايـدئولوژي  پنهان«. مشروعيت روابط قدرت در جامعه كمك كند 

 مورد پذيرش حافظة جمعـي      ي هر استعارة مفهوم   كه   زماني هاي مفهومي است و   استعاره

هـا   اسـتعاره  ،بـه ايـن معنـا     . داشت پيامدهاي ايدئولوژيك خواهد     ،گيرداجتماع قرار مي  

  .شود افراد، ايدئولوژي بازتوليد مياز سوياند و با پذيرش آنان حامل ايدئولوژي

هاي مفهومي بـراي ارجـاع بـه مفهـوم          اي از استعاره   در زبان ژاپني شبكه    راي مثال، ب

و » زن دارايـي اسـت     «: از ايـن قـرار اسـت        اصـلي  اسـتعارة مفهـوميِ   . وجود دارد » زن«

زن «و  » زن محـصول اسـت    «: نـد از  ا  اين استعارة اصلي عبارت   هاي زيرمجموعة    عارهاست

هـا  دارايي:  واضح است  هاي مفهومي كامالً  هاي ايدئولوژيك اين استعاره   پيامد. »غذاست

ها قابـل خريـد و        آن ؛كنندها استفاده مي   ن كنندگان از آ   جان هستند كه مصرف   ي بي ئاشيا

ها كه در قالب اين شبكة       فرضاين پيش . آينددرميكان قانوني  اموال مال  ءند و جز  ا  فروش

سازد و از اين نظـام دفـاع        آيد، نظامي از روابط اجتماعي را مي      روابط استعاري پديد مي   

عنوان موجـوداتي انفعـالي، بـدون قـدرت، ارزشـمند و            نظامي كه در آن زنان به     . كندمي

ريداري شـوند، بـه مالكيـت افـراد          خ : در جامعه اين است    ها   آن مرغوب هستند و نقش   

برداري قـرار گيرنـد     ها استفاده شود، مصرف شوند و مورد استثمار و بهره          درآيند، از آن  

هـايي   فـرض وجـود آوردن پـيش      پس كاركرد پنهان اين شـبكة اسـتعاري، بـه          ).جا  همان(

  .يابد  بازتاب ميايدئولوژيك است كه در نظام روابط اجتماعي
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. يافته مشاهده كرد   هاي سياسي كشورهاي توسعه   ن در ايدئولوژي  توامثال ديگر را مي   

  كه كـشورهاي    با خود دارد   فرض ايدئولوژيك را  اين پيش » مهم =اول «استعارة مفهوميِ 

مثـال  .  دارنـد  درجـة اهميـت كمتـري      يافته  كشورهاي توسعه  در مقايسه با   »جهان سوم «

ايـن اسـتعاره    . » ماشين اسـت   انسان «: است  استعارة مفهومي   اين ديگر در جوامع مدرن،   

  دربـردارد  ايدئولوژي كاپيتاليستي استفاده از نيروي كار ارزان براي توليد محـصوالت را           

  . اشاره شدپيشتر به آنكه 

 اي هاسـتعار » ملـت، يـك فـرد اسـت     «استعارة مفهـوميِ  در سياست خارجي آمريكا،     

ياسـت خـارجي    سنظـام كنـد كـه در    جورج ليكاف اشاره مي   ، مثال رايب. محوري است 

حـسين   آمريكا در جريان جنگ عـراق، ملـت عـراق براسـاس يـك فـرد يعنـي صـدام                   

 در پـشتيباني از جنـگ        ترتيـب  شهروندان آمريكايي نيز به همين    . شدندسازي مي  مفهوم

 آنچـه  ،ازنظـر ليكـاف  . »و را گرفـت  ا ظالم است و بايـد جلـوي         مصدا«: گفتندعراق مي 

هاي خطرناك ايدئولوژيك آن است، اين اسـت        از پيامد كند و   اينجا پنهان مي    در استعاره

كـار رفـت بـر روي يـك فـرد يعنـي              ههزار بمبي كه در دو روز اول جنگ عراق ب         3كه  

گنـاهي را كـشتند كـه        ها هزاران نفر انسان بـي      بلكه اين بمب   ؛حسين انداخته نشد   صدام

سـت خـارجي    براسـاس ايـن اسـتعاره كـه در سيا         . توسط اين استعاره پنهان شده بودند     

» جـو هاي سـتيزه  ملت«و  » هاي دوست ملت«هاي دنيا به     ملت ،دولت آمريكا وجود دارد   

كـه ايـن     درحـالي ؛ كـرد  رفتارهابا اين ملت ي عنوان منافع ملباشوند كه بايد   مي تقسيم

 نكتة ).Lakoff, 2004: 69(شوند سازي ميها براساس نوع رفتار حاكمانشان مفهومملت

هـاي ايـدئولوژيك را     فـرض چنيني كه در خود پـيش      هاي اين  استعاره مهم اين است كه   

. اند كه كاركرد ايدئولوژيك پنهان دارند     كننده شدت متقاعد  ههايي ب  استعاره ،كنندحمل مي 

ها داراي يك الية زيرين ايدئولوژيك باشند كه لزوماً مـا           به اين معنا، شايد تمام استعاره     

  ).Goatly, 1997: 157(از آن آگاهي نداريم 

  سازي نظرگاه عاطفي.4-2

هـاي مفهـومي بـا      اسـتعاره . است» بيان احساس  «،ترين كاركردهاي استعاره   يكي از مهم  

 تغيير  ا ر ها  ه بار احساسي جمل   توانند   مي هاي خاصي از يك حوزة معنايي     انتخاب ويژگي 
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يش منظـور افـزا     بـه  هـا   هشاعران از اين شيوه بـراي افـزايش بـار احـساسي جملـ             . دهند

اسـتعارة  . كننـد هاي مورد نظرشان براي مخاطب استفاده مـي       باورپذيري مفاهيم و گزاره   

ـ     مثـال . را درنظر بگيريد  » واژگان مايع هستند  « مفهوميِ ثر از ايـن اسـتعارة      أهـاي زيـر مت

 امـا بـا اسـتفاده از ايـن اسـتعارة            ؛اي ديگر بيان شوند   گونه توانستند به اند كه مي  مفهومي

  :كندها تغيير مي اسي آنمفهومي بار احس

 .اندجاريكلمات در ذهنم 

 .باردميامروز بر من كلمه 

  . گشتجاريرودي از واژگان 

كنند تا با افزايش بار احساسي، ميزان       ها از اين كاركرد استعاره استفاده مي      ايدئولوژي

  را »كـربال  « اسـتعارة   بسياري از افـراد    ، مثال رايب. باورپذيري عقايدشان را افزايش دهند    

 تا بـا اسـتفاده از باورهـاي         برند  كار مي  همنظور افزايش بار احساسي وقايع زمان حال ب        به

»بازنمـايي مثبـت   خـويش «ايدئولوژيك موجود در حافظة جمعي، به       
11

دگربازنمـايي   «و 

»منفي
12

حركـات  » دگربازنمـايي منفـي   «و  » بازنمايي مثبـت  خويش«استراتژي  .  بپردازند 

هـاي  هـا و ويژگـي    هاي منفي خـود و كـنش      ها و ويژگي  دهد تا كنش  ميمتفاوتي انجام   

ـ ).Van Dijk, 1995: 157(مثبت ديگران را حذف، پنهان و يا انكار كند  ن اسـتراتژي   اي

»ع ايدئولوژيكمرب«كلي كه با عنوان    
13

شـود، ممكـن اسـت    دايك نيـز شـناخته مـي    ون 

هـا و معـاني    د و اين صـورت  ها و معاني انجام شو     توسط مجموعة گوناگوني از صورت    

و اعـضاي خـارج از      ) هاخودي(هاي مثبت يا منفي اعضاي درون گروه        زباني بر ويژگي  

له ئايـن مـس  . پوشندها چشم ميكنند و يا از برخي ويژگي  كيد مي أت) هاخوديغير(گروه  

 معلوم و مجهول    مثالً(كيد، درجة بلندي صدا، ساختار عبارت       أتواند از طريق لحن، ت    مي

ها، انسجام متني، موضـوع كلـي مـتن، ابـزار       فرض، انتخاب واژگاني، تلويح، پيش    )ودنب

 مثالً(گو  و  هاي گفتار و مديريت تعامل و گفت      ، انتخاب كنش  ) استعاره براي مثال (بالغي  

  . )Van Dijk, 1998: 317-318(نيز انجام شود ) اصل ادب

  :هاي زير را بنگريدمثال

اي و براي ياري جبهة حـق       زمان در كدامين صف ايستاده     كربالي تو در ميانة     !برادر

  كني؟چه مي



 67                              ولوژيپيوندهاي ميان استعاره و ايدئ                        19ة شمار/ 5سال 

  . زمانه خواهيم رفتيزيد به نبرد با عاشورا و تاسوعادر 

  . به پا خيزيدحسينياران . غزّه، امروز كربالست

 ةلئ مـس  لحـاظ تـاريخي،      بـه  شود، از آنجايي كه   مشاهده مي  ها مثال  اين گونه كه در   همان

 عـاطفي و احـساسي اسـت،        اي كـامالً  لهئ مـس   جمعي ةي و حافظ  در بافت مذهب  » كربال«

تنهـا بـه     نـه » كـربال «كنـد تـا بـا خلـق مفهـوم اسـتعاري جديـدي از                گوينده تالش مي  

 بـه   راه بلكـه از ايـن  ؛سازي فـضا دسـت بزنـد و توجـه مخاطـب را برانگيزانـد           عاطفي

را » ران حسين يا«در هر سه مثال، گوينده      . پردازدمي» غيرخودي«و  » خودي«جداسازي  

را بـراي   » روزگـار مـا كربالسـت     «دهد و استعارة مفهومي     قرار مي » ياران يزيد «دربرابر  

كند تا هم به تحريك احساسات مخاطب بپردازد و        مورد نظر خويش بازنمود مي     دمقاص

  . كندهم موضع ايدئولوژيك خويش را آشكار 

  پرورش صميميت. 5-2

كننـد تـا بـه      هـا اسـتفاده مـي     اي از استعاره  ز شبكه در دستگاه ايدئولوژيك، افراد گروه ا     

از آنجايي كه درك مشترك براساس دانش مشترك افراد         .  كمك كنند   افراد صميمت ميان 

 اسـتفاده   ي و از آنجايي كه افراد گروه از آبشخور ايـدئولوژيك مـشترك            گيرد     مي صورت

كننـد كـه باعـث درك       ها در دستگاه ايدئولوژيك ايجاد مـي      اي از استعاره   شبكه ،كنندمي

هاي آمريكايي يكديگر را برادر    برده  براي نمونه،  .شود   مي بهتر و صميميت اعضاي گروه    

كردنـد تـا ميـزان      هاي بـرادر و خـواهر اسـتفاده مـي         خواندند و از استعاره   و خواهر مي  

هـا گـروه مغلـوب اجتمـاعي         از آنجايي كه برده     اينكه ضمن. صميميت افراد بيشتر شود   

هاي غالـب جامعـه      دربرابر گروه  شانكنندة مقاومت  دئولوژي حاكم بر آنان توجيه    بودند، اي 

ـ يكـرد تـا هـم صميم      ها به آنان كمـك مـي       پس اين استعاره   ؛بود ، هـم    زيـاد شـود    شانت

  .شان درجهت مقاومت افزايش يابدبستگي هم

ه  گـرو  بودنِ   به مفهوم جماعت   سازند   مي هايي كه اعضاي گروه   بر اين، استعاره   عالوه

 درنتيجه افرادي كه خارج از گروه هـستند و داراي ايـدئولوژي             دهد؛   مي معناي بيشتري 

تواننـد ارتبـاط كالمـي طـوالني و          نمـي  ،)هاغيرخودي(يكساني با اعضاي گروه نيستند      

هاي ايدئولوژيك در     تفاوت ؛ بنابراين برقرار كنند ) هاخودي(اي با اعضاي گروه     همدالنه
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ـ . شود   مي  توسط افراد نمايان   كاررفته ههاي ب استعاره  مثـال پـس از جنـگ ايـران و           رايب

هاي مفهومي  اي از استعاره  براي ساختن شبكه  ) معموالً بسيجيان (عراق، بسياري از افراد     

 اسـاس    نمـودار  تنهـا   كه نـه   كنند   مي استفاده جنگي   هاي  هاز واژ شان  در مكالمات روزمره  

ها ايجـاد    ميت و همدلي در بين آن      بلكه نوعي حس صمي    ؛ است شانايدئولوژيك گفتمان 

هـاي   به مثال . كنداند، درك مشترك را سخت مي     كند و براي آناني كه خارج از گروه       مي

  :زير دقت كنيد

  !هاي عملياته شبهاي جمعه  شب

  ! زدهآرپيجي ديشب دو سه تا حاجيمثل اينكه 

  ! شما ما رو خفه كرد هاه .م .ش اين سيد

  ميـان اعـضاي گـروه منتقـل        در روابط استعاري    ةن شبك نكتة جالب در اينجاست كه اي     

 از  ،انـد تر گروه كه تجربة حضور در جنـگ را نيـز نداشـته             حتي اعضاي جوان   ؛شود  مي

كنند كه ممكن اسـت درك آن بـراي كـساني كـه در              همين دستگاه استعاري استفاده مي    

  .اند اما از اعضاي اين گروه نيستند، دشوار باشدجنگ حضور داشته

  طنزآفريني. 6-2

ـ » آفرينـي طنـز «يكي از كاركردهاي استعاره      . هاسـت ويـژه در فراينـد سـاختن لطيفـه         هب

  و انـد        حافظـة جمعـي آن جامعـه        برخاسـته از   رونـد، كار مي  ههايي كه در جامعه ب     لطيفه

  : بنگريد چيستان به اين. اساس ايدئولوژيك بسياري از باورهاي عامهنمودار

 ار پا دارد، ظهر دو پا و شب سه پا؟چه موجودي است كه صبح چه

  انسان: پاسخ

» پيري«و  » سالي ميان«،  »كودكي«كه به دوران    » شب«و  » ظهر«،  »صبح«تفسير استعاري از    

رود و در پيري عصا      دارد و اينكه انسان در كودكي چهار دست و پا راه مي             ارجاع انسان

فهـم طنـز ايـن     ).Goatly, 1997: 161(بخشد دست دارد، به اين مفهوم جنبة طنز مي هب

  .چيستان در باورهاي ايدئولوژيك عامه ريشه دارد

ها، تركيب معاني استعاري و غيراستعاري و توجه مخاطب به آن           در بسياري از لطيفه   

 بـراي   ها از ايـن كـاركرد اسـتعاره       ايدئولوژي. شود   آمدن جنبة طنز لطيفه مي      پديد باعث
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معموالً با اسـتفاده    . كنندهاي رقيب استفاده مي   وژيسخره گرفتن مفاهيم بنيادي ايدئول     به

هاي سياسـي زيـادي دربـارة رهبـران و مقامـات سياسـي               لطيفه ،از اين كاركرد استعاره   

هـا بـا    برخـي از اسـتعاره    . انـد   ي ايدئولوژي خاص   برگرفته از  شود كه هر كدام   ساخته مي 

پردازند سازي مي تنها به مدل    ماشين و ابزار نه     انواع  مفهوم انسان به حيوانات،    فروكاستن

سازي انبـوهي    بلكه درنتيجة اين مدل    ؛كنندو باورهاي ايدئولوژيك خاصي را توجيه مي      

  .گيرد مي قرار يشود و در خدمت ايدئولوژي خاص ميها توليد از لطيفه

   اجتماعييهااستعاره در بافت. 3

هاي اجتماعي ها در بافت  استعاره
14

گويان يا نويسندگان    سخنتوانند توسط    گوناگون مي  

هاي بنيـادين و باورهـاي    را درجهت حمايت از گزاره   يادشدهكار روند تا كاركردهاي      هب

هر بافت اجتماعي دربردارنـدة ايـدئولوژي       . يك ايدئولوژي و يا نظرگاه خاص ايفا كنند       

هـاي  ها در بافـت   در نبرد ميان اين ايدئولوژي    . غالب و چندين ايدئولوژي مغلوب است     

از » تبليغـات «و  » ورزش«،  »پـول «،  »سياسـت «.  دارنـد  ها نقش مهمـي   تماعي، استعاره اج

پردازنـد و   ها به رقابـت مـي     ها ايدئولوژي  هاي اجتماعي هستند كه در آن     ترين بافت  مهم

هايي از كـاربرد اسـتعاره در ايـن       در اين بخش نمونه   . شوداي جديد بازتوليد مي   استعاره

  .كنيم  ميبررسيچهار بافت مهم اجتماعي را 

  استعاره و سياست. 1-3

هـا كـاركرد    هـاي اجتمـاعي اسـت كـه در آن اسـتعاره           ترين بافـت   سياست يكي از مهم   

 خـود را    اند تا مخاطبان  احزاب سياسي هميشه در تالش    . كنند را ايفا مي   شانايدئولوژيك

 هـاي موجـود اسـت و بـه صـالحِ          هـا بهتـرين    هاي آن ها و برنامه   كه روش  متقاعد كنند 

ـ آنـان  ي ادعـا  ايدئولوژي براي موجه جلوه دادنِ     در اينجا  .شهروندان از . رودكـار مـي   ه ب

شـود، زبـان و درنتيجـه       اي مهم تلقي مي   آنجايي كه بعد اجتماعي تبليغات سياسي جنبه      

  ).Knowles & Moon, 2005: 74( دارندنقش مهمي  ها در ترويج ايدئولوژياستعاره

هاي خاصي را   شان استعاره ست جلوه دادن ايدئولوژي   احزاب حاكم سياسي براي در    

برند كه همگي در دستگاه اسـتعاري مفهـومي بنيـادين و درواقـع ايـدئولوژي                كار مي  هب
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درنظر بگيريد كـه در يـك نظـام سياسـي، اسـتعارة             .  دارد  ريشه بنيادين آن نظام سياسي   

.  اسـت م سياسـي  اسـتعارة بنيـادين ايـدئولوژي آن نظـا    ،»انسان حيـوان اسـت     «مفهوميِ

اي گونه كه در قسمت پيشين اشاره شد، ايدئولوژي كاركرد پنهـان چنـين اسـتعاره               همان

زيرا مدل حكـومتي كـه      ؛  اي نيز آشكار است   هاي ايدئولوژيك چنين استعاره   پيامد. است

 كـاركرد   ،گيـرد اي شـكل مـي    براساس چنين نظـام سياسـي و چنـين اسـتعارة مفهـومي            

را درمقـام حيـوان تبيـين       » انـسان « معنا كه مفهـوم      به اين  .كنديسازي را ايفا م    بازمفهوم

 پس در چنين حكومتي شهروندان بايد رام شوند، برخي شـهروندان بـر برخـي                ؛كند مي

    اهلـي در خـدمت     ) شهروندان(هاي   م مردم است، انسان   ديگر برتري دارند، حكومت قي

ت كرد مگر آنكه اهلـي      وحشي را بايد مجازا   ) شهروندان(هاي   حكومت هستند و انسان   

نام قلمرو شخصي و مالكيت شخصي ندارند، درصورت نياز          شوند، شهروندان چيزي به   

بـرداري   توانند مورد اسـتثمار و بهـره      شهروندان بايد قرباني شوند، برخي شهروندان مي      

آيـد كـه در زبـان و    ها پديد ميدر چنين حاكميتي، نظامي از استعاره   . قرار گيرند و غيره   

شـود و ايـن نظـام اسـتعاري در خـدمت            نوشتاري حاكمـان سياسـي تكـرار مـي        متون  

هـا بـه توليـد       اسـتعاره  ،بـه بيـان ديگـر     . گيـرد ايدئولوژي سياسي نظام سياسي قرار مـي      

ـ . ها در زبان  پردازند و ايدئولوژي به توليد استعاره     ها مي ايدئولوژي در ذهن    ، مثـال  رايب

ايـن دو   . درنظـر بگيريـد   را  »  دو ةد درجـ  شـهرون «و  »  يـك  ةشهروند درج «هاي  استعاره

 شـكل   - كه پيشتر دربـارة آن بحـث شـد         -»مهم =اول «پس استعارة مفهوميِ  استعاره در 

هـاي  عنـوان يكـي از اسـتعاره       بـه » مهـم  =اول«در اينجا اسـتعارة مفهـومي       . ه است گرفت

ـ به ايـن  .كندعمل مي » انسان حيوان است   «زيرمجموعة استعارة مفهومي بنيادينِ     ،ب ترتي

هاي مفهومي زيرمجموعة خود، نظامي     اي از استعاره  استعارة مفهومي بنيادين با مجموعه    

در اينجـا اسـتعارة     . دهـد  ايـدئولوژي حاكميـت را تـشكيل مـي          كه سازد   مي استعاري را 

 تشكيل نهادهاي اجتماعي و سياسي شـود كـه در            موجب تواندمي» مهم =اول«مفهومي  

 ايــدئولوژيك شــهروندان پرداختــه شــود و مــوزشآهــا مــستقيم و غيرمــستقيم بــه  آن

شهروندان «آموزش دهند و    »  دو ةشهروندان درج «به  »  يك ةشهروندان درج «اصطالح   به

 هـا و نهادهـا معرفـي      توسـط رسـانه   »  دو ةشهروندان درجـ  «عنوان الگوي    به»  يك ةدرج

  .شوند
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  استعاره و ورزش. 2-3

ها در آن كاركردهاي خـود را       ارههاي اجتماعي است كه استع    ورزش يكي ديگر از بافت    

هـاي گونـاگون را از   اي از اسـتعاره نگاران ورزشي مجموعهروزنامه. آورند  درمي به اجرا 

هـاي  اسـتعاره «، »ميليتاريستي«و » هاي جنگاستعاره«، »هاي حيواناتاستعاره«هاي  حوزه

هـاي زيـر      مثال به. برندكار مي  ههاي ورزشي ب   براي توصيف قهرمانان و تيم    ... و» سياسي

  :دقت كنيد

 نفره  يك ارتشمارادونا،

 . دايي با توپ پر آمدارتش

سـال آسـيا     ي فوتبال ايران، به مراسـم انتخـاب بهتـرين بـازيكن           غزال تيزپا خداداد،  

 .دعوت شد

 سرمربي آيندة تيم ملي كيست؟: امپراتور، شهريار، ژنرال

  . برنيامدندماتادورها از پس شياطين سرخ

با كمي دقت در    . شده است  انتخاب   هاي ورزشي  متفاوت روزنامه  عناويناز  ها  مثالاين  

فوتبـال   «رسيم كه اسـتعارة مفهـوميِ      به اين نتيجه مي    ها   موجود در اين مثال    هاياستعاره

» نبـرد «و  » جنگ« از آنجايي كه مفهوم      .شود   ديده مي  هادرپس تمام اين مثال   » نبرد است 

، وجــود دارد» حيــات وحــش«و » سياســت «،»جنــگ «ماننــدهــاي متفــاوت در بافــت

و » سياسـت «،  »حيوانـات «هـاي مفهـومي     رفته دربارة فوتبال از حـوزه      كار ههاي ب  استعاره

فوتبـال و ورزش  » سـازي بـازمفهوم «و  » سـازي مـدل «شـوند تـا بـه       انتخاب مي » جنگ«

تفـاوت  هـاي م   هاي متفاوت براي قهرمانان و تـيم       انتخاب استعاره  ،بر اين  هعالو. بپردازند

 انتخـاب، كـاربرد و       سـوي ديگـر،    از. نگاران ورزشي اسـت   دهندة نظرگاه روزنامه   نشان

تواند به توليد   تكرار يك استعارة خاص دربارة يك قهرمان ورزشي و يا تيم ورزشي مي            

 آن   آنجـا كـه     شـود تـا     منجـر  هاي ذهني خاصي دربارة آن قهرمان يا تـيم ورزشـي          مدل

 آن قهرمان يا تيم خـاص بـراي         ، يادآور بافت ورزشي  حتي در خارج از      ،استعارة خاص 

هـاي ورزشـي در مرزبنـدي ميـان هـوادارن           ، استعاره واقعدر. مخاطبان باشد يا برعكس   

  .كنند ايفا مي نقش مهميها و قهرمانان ورزشي تيم
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   استعاره و پول.3-3

 و   از دغدغة روزانة افـراد بـه درآمـد         بخشي.  دارد  نقش مهمي   در زندگي هر فردي    پول

 ي بافت اجتماعي مهم    آن  پول و مسائل مربوط به     ،پس.  اختصاص دارد   پول  كردن خرج

 اعتباري در رقابتي تنگاتنـگ در بـازار          و  مالي هاي  هسسؤها و م  بانك. دهدرا تشكيل مي  

ـ             اسـتفاده  هـا   از اسـتعاره  شان  تبليغات براي ترغيـب مـشتريان جهـت اسـتفاده از خدمات

هـاي    بلكه ايدئولوژي مالي و سياست     ؛ها جنبة تبليغاتي دارند   تن ها نه اين استعاره . كنند مي

اي از  مجموعـه ،تبـه همـين علـ   . كننـد    يكالن مالي اين نهادها را آشـكار يـا پنهـان مـ            

 در  .شـود هـا اسـتفاده مـي       كـه در بـازار پـول از آن         شـود    سـاخته مـي    هاي پول  استعاره

ايـن  .  فراواني دارنـد   بازنمود» آتش«و  » گرما « مانند  مفاهيمي هاي مربوط به پول     استعاره

ها در بافت     آن ة استفاد روند و اتفاقاً  كار مي  هنيز ب » عصبانيت«و  » عشق «رةدو مفهوم دربا  

هاي زيـر    به مثال).Knowles & Moon, 2005: 88( دارد  برانگيزندگيپول و بازار نقش

  :دقت كنيد

 داغسكن را دوبـاره     مدت بازار مـ    هاي كوتاه  بر اعطاي وام   سياست جديد دولت مبني   

 .كرد

 .كردآب  بازار سرمايه را يخها  واگذاري سهام بانك

 .كند ميورشعله تورم را آتشكاهش ارزش پول 

سـوز   تقاضاي خريـد خودروهـاي دوگانـه    سردونقل سوخت از بازار  مديريت حمل 

  .خبر داد

براي بـازار   » اسرم«و  » آتش«،  »گرما«هاي   استعاره كاربرد،  كنيد   مي گونه كه مشاهده   همان

  تـشويق كنـد؛ بنـابراين      گـذاري گذاري يا عدم سرمايه    براي سرمايه   را تواند مخاطب مي

  .هايي درپي دارندها كنشاستعاره

   استعاره و تبليغات.4-3

هـاي   هاي اجتمـاعي اسـت كـه زبـان و ديگـر نظـام         ترين بافت تبليغات يكي از گسترده   

ـ   استعارهدر تبليغات،. دنرور ميكا ه گوناگون در آن ب هاي  شكل اي به  نشانه صـورت   ههـا ب

 بخشي  ).91 ،همان(روند  كار مي  منظور فروش به   گسترده براي ترغيب و اقناع مخاطبان به      
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هاي مفهومي مناسبي براي    بستگي دارد كه آيا استعاره    به اين   از قدرت فروش يك تبليغ      

توانـد نتـايج    مـي هـاي مناسـب     انتخـاب اسـتعاره   . ن استفاده شده اسـت    اترغيب مخاطب 

  ).Kövecses, 2002: 59(  داشته باشدانگيزي در فروش محصول شگفت

 بيشتر تبليغات بازرگاني وجـود      ةزميندر پس » كيفيت، ثروت است   «استعارة مفهوميِ 

 اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در تبليغات بازرگاني اعم از تبليغـات                 ،البته. دارد

اي از  بيلبوردهـا، بروشـورها و ديگـر انـواع تبليغـات، مجموعـه            ها،  تلويزيوني، روزنامه 

براي ترغيب مخاطبـان    ...  عكس، فيلم و   مانندشناختي  عوامل زباني و ديگر عوامل نشانه     

عنوان اسـتعاره و   توانند به  مي  حتي ها عكس  و ها، فيلم ها اين تصوير  ؛دنشوكار برده مي   هب

»هاتحقق غيركالمي استعاره«يا 
15

. )Knowles & Moon, 2005: 91(رفته شوند درنظر گ 

»هاي بصري استعاره «توانها را مي  هاي غيركالمي استعاره  اين تحقق 
16

  كاركرد .نيز ناميد  

 براي ايجاد   ، و در تبليغات    است هاي مشخصي از يك نشانه     انتقال ويژگي  ها  اين استعاره 

 مجموعـة   يـادآوري  بـا    هاي بـصري  استعاره. رودكار مي  تمايز ميان محصوالت مشابه به    

كننـد   ايـن تمـايز را ايجـاد مـي         ،هـاي اجتمـاعي در يـك محـصول        مشخصي از ارزش  

)Chandler, 2002: 128(.هـاي كالمـي و غيركالمـي كـه      اسـتعاره ، در تبليغات بنابراين

 ترغيب مخاطبـان و انتقـال       براي هستند،هاي مفهومي يكسان     استعاره  برگرفته از  همگي

  .روندكار مي ه و ايدئولوژي باي از باورهامجموعه

  يريگجهينت. 4

. اند و در حافظة جمعـي افـراد جـاي دارنـد           استعاره و ايدئولوژي هر دو امري شناختي      

. زمـان ايفـا كننـد      توانند يك يا چند كاركرد را هم      ها در دستگاه ايدئولوژيك مي    استعاره

 ،ن است دشـوار باشـد     ها ممك  توانند درجهت توضيح مفاهيمي كه فهم آن      ها مي استعاره

 خوانـده   »تببـين « و   »سازيمدل«اين كاركرد استعاره    . كار روند  ه ب ،ويژه مفاهيم انتزاعي   هب

هــا و باورهــاي هــا از ايــن كــاركرد اســتعاره جهــت تبيــين ايــدهايــدئولوژي. شــودمــي

ـ  ،سازي يكي از كاركردهـاي اسـتعاره      بازمفهوم. كنندايدئولوژيكشان استفاده مي   ويـژه   ه ب

دهـد تـا بـا اسـتفاده از اصـطالحات           هاي ادبي است كه به ما اين امكـان را مـي           ارهاستع

ي انداز جديـد   از چشم  اي  هاي ناآشنا، به بازگفت و بازتوليد تجربه      غيرقراردادي و مقوله  
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هـاي   ويژگي سازيِسازي و پنهان  رنگ سازي، كم توانند با برجسته  ها مي استعاره. بپردازيم

دست دهند تا در خـدمت يـك         هاي از واقعيت ب   انداز تازه شممشخصي از يك مفهوم، چ    

 واقـع، در. ايدئولوژي قرار گيرد و به بقا و مشروعيت روابط قدرت در جامعه كمك كند             

هاي مفهومي اسـت    هاي استعاره سازي و بازتوليد ايدئولوژي يكي ديگر از كاركرد       پنهان

خواهـد   هاي ايدئولوژيك دو هر استعارة مفهومي درصورت پذيرش حافظة جمعي، پيام        

ـ آفرينـد  ي مـي هـاي ادبـي جديـد    شاعر يا اديبي كه استعاره    . داشت هـاي  ثر از مـدل أ، مت

 در اختيـار مخاطـب    را اي از يك مفهوم   اندازهاي تازه تواند چشم  مي ،ايدئولوژيك ذهني 

دسـت  ) ءكنش، رويداد، شـي   (سازي ايدئولوژيك از يك مفهوم      قرار دهد و به بازمفهوم    

هاي مفهومي بـا    استعاره. سازي فضاست  عاطفي كي ديگر از كاركردهاي استعاره،    ي. بزند

 را تغيير   ها  ه بار احساسي جمل   توانند   مي هاي خاصي از يك حوزة معنايي     انتخاب ويژگي 

كنند تا با افـزايش بـار احـساسي،         ها از اين كاركرد استعاره استفاده مي      ايدئولوژي. دهند

پرورش صميميت از ديگر كاركردهـاي اسـتعاره        . يش دهند باورپذيري عقايدشان را افزا   

از آنجايي كه درك مشترك براساس دانش مشترك افـراد          . در دستگاه ايدئولوژيك است   

 اسـتفاده   ي و از آنجايي كه افراد گروه از آبشخور ايـدئولوژيك مـشترك            گيرد   مي صورت

كننـد كـه باعـث       مـي  ها در دستگاه ايدئولوژيك ايجـاد     اي از استعاره   پس شبكه  ،كنندمي

تنها  ها نه  اين استعاره  ،هاي مغلوب در گروه . شود  درك بهتر و صميميت اعضاي گروه مي      

 درجهـت    را بـستگي آنـان     بلكـه هـم    ؛كنندبه افزايش صميميت اعضاي گروه كمك مي      

ـ     يكي از كاركردهاي استعاره     . دهندمقاومت افزايش مي   ويـژه در سـاختن      هايجـاد طنـز ب

گرفتـه از حافظـة جمعـي آن        بررونـد،   كـار مـي    ههايي كه در جامعه ب    فهلطي. هاستلطيفه

 هـاي  در بافـت . بـسياري از باورهـاي عامـه     اسـاس ايـدئولوژيك     بازتابنـدة   و اند      جامعه

 هـا    اسـتعاره   مذهب، سياست، ورزش، تبليغات، صـنعت و پـول          مانند  متفاوتي اجتماعي

درجهـت حمايـت از       تـا  فته شـوند   گر كار هگويان يا نويسندگان ب    توانند توسط سخن   مي

  كاركردهـا را   ي، ايـن  هاي بنيادين و باورهاي يك ايدئولوژي و يـا نظرگـاه خاصـ            گزاره

  .داشته باشند

توان از رهگذر مطالعة روابط ميان اسـتعاره        شده در اين مقاله، مي     اساس مدل ارائه  بر

  ايـدئولوژيك هـاي فرهنگـي  اي از ادبيـات فارسـي و نظـام     بازخواني تازه  ،و ايدئولوژي 
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هـاي دينـي،    هـاي اسـتعاري در گفتمـان       بسياري از نظـام    توان  دست داد؛ همچنين مي     به

هاي عرفاني، درباري، حماسي،    سياسي، ادبي و فرهنگي در زبان فارسي ازجمله گفتمان        

       د، ادبيـات و گفتمـان سياسـي چـپ، ادبيـات            ادبيات انقالب، گفتمان مـشروطه و تجـد

از .  كرد  مطالعه و تحليل    را ...نويسي و گفتمان اصالحات و     خهاي تاري  مهاجرت، گفتمان 

هاي استعاري بـا ايـدئولوژي غالـب در هـر گفتمـان و نقـش                 رهگذر تحليل پيوند نظام   

هـاي  تـري از نظـام     تـوان بـه شـناخت روشـن       ها مي ها در اين نظام   ايدئولوژيك استعاره 

  .ها دست يافت مفهومي آن

  ها  نوشت پي

1. categorization 
2. principle of uncertainty 
3. conceptual metaphor 
4. Teun Van Dijk 
5. modeling and explanation 
6. reconceptualization 
7. defamiliarization 
8. highlighting 
9. downplaying 
10. hiding 
11. positive self-presentation 
12. negative other-presentation 
13. ideological square 
14. social contexts 
15. non-verbal realization of metaphors 
16. visual metaphors 
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