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Abstract  
Conceptual metaphors play a pivotal role in understanding different aspects of 

life. One of these aspects is illness which remained a rich area of investigation in 

Persian. Current study took a cognitive-corpus approach and adopted the 

conceptual metaphor model (Lakoff & Johnson,1980; Kövecses, 2005) to 

examine Corona-related metaphors. The case studies comprised Persian press 

reports describing Corona-related news taken from newspaper websites over the 

period spanning almost the three months since the first Corona Virus case was 

reported in Iran. Quantitative and qualitative analyses were done examining the 

frequency and metaphoric statements related to COVID-19. 176 metaphoric 

statements with 8 main mappings (war, human, journey, natural force, wild 

animal, game, tool, and fire) were identified. The findings showed that “war 

metaphor” is the most frequent one with almost 60 percent of all metaphor 

occurrences. The results of the study also verified the direct connection between 

culture and illness metaphors. 
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 مطبوعات در کرونا مفهومي هایاستعاره شناختي بررسي
 ایران زبانفارسي

 
 رانای اصفهان، اصفهان، دانشگاه انگلیسی، ادبیات ارشد کارشناسی دانشجوی  زادهسمیه حاتم

  

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه شناسی،زبان دکتری دانشجوی رضا کاظمیان

 چکیده

 يکی يماري. بکننديم فایا يمختلب زندگ يهادر درک انسان از جنبه يتوجهنقش قابل يمفهوم يهااستعاره
د حال کمتر مورتابه يحوزه در زبان فارس نیاسو. ا يمفهوم هاياستعاره از سرشار که هاسوجنبه نیاز ا

از  يکی دربارۀموجود  يزبان يهادادهبه  ویبا عنا ،پژوهش حاضر ،رونیقرار گرفته اسو. ازا نيتوجه محقق
را به خود اختصاص  يزبان يهااز داده یيحجم باال ي( که در زمان کوتاه13نوظهور )کووید  يهاروسیو

 ر.ک.) يشناخت يکردیبا اتخار رو ،مطالعه نی. اپردازديحوزه م نیموجود در ا يهااستعاره يبه بررس ،داده
Kövecses, 2005; Lakoff & Johnson, 1980،) را  کرونا روسیمربوط به و يمتون خبر يتمام

 ،انریآن در ا وعيش خیبه سه ماه از تار بیبه مدت قر ،ي استخراج شدهزبان داخلروزنامة فارسي 10 که از
نگاشو  1در  ،روسیو نیمربوط به ا يعبارت استعار 170 ،ياکرهيپ يهاياسو. پس از بررس کرده يبررس
وجود م يها. دادهشد افوی ،ابزار و آتش( ،يباز ،يوحش وانيح ،يعيطب يروي)جنگ، انسان، سفر، ن ياصل

 زانيدرصد از کل م 00جنگ اسو که بالغ بر  ۀمبدأ، حوز ۀحوز نیاسو که پربسامدتر نیاز ا يحاک
 .موجود را به خود اختصاص داده اسو يهااستعاره

  .19 کووید شناختی، شناسیزبان بیماری، به مربوط استعارههای مفهومی، هایاستعاره: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 0
استعاره به معناي درک یک مفهوم از یک حوزۀ معنایي در قالب  1شناسي شناختيدر زبان

( تعریب 2020) 2(. کوچشLakoff & Johnson, 1980: 5حوزۀ معنایي دیگري اسو )
استعاره عبارت اسو از مجموعة  ،اساسدهد که براینتري از استعاره ارائه ميروشن
(. Kövecses, 2020: 2) افتديمهایي که بين دو حوزۀ معنایي مبدأ و مقصد اتفاق تطبيق
را مطرپ کردند. در  1هاي مفهومي( بحث دربارۀ استعاره1310بار ليکاف و جانسون )اولين

منظور خلق شباهو و واقعيو در توصيب یک مفهوم هاي مفهومي، تالشي بهاستعاره
قدند ما هاي سنتي که معتگيرد. این نظریه با دیدگاهانتزاعي، پيچيده و حساس صورت مي

م، شده بين دو حوزۀ معنایي هستيتعيينهاي موجود و ازپيشدر تالش براي کشب شباهو
 هاي مشترکاي از ویژگيها و براساس مجموعهاسو. درواقع، به یاري استعاره در تناقض

بين دو حوزۀ معنایي مبدأ و مقصد، یک مفهوم پيچيده و انتزاعي را به زبان ساده و عيني 
 کنيم. توصيب مي

هاي متعددي مطرپ شده اسو. ليکاف و جانسون درخصوص کاربرد استعاره، نظریه
و معتقدند که بسياري از  دندانيمرا خلق یک واقعيو در جامعه ( نقش استعاره 1310)

ها گيرد و ما در زندگي از همين استعارهها شکل ميواقعيات جامعه در ارتباط با استعاره
 ,Lakoff & Johnsonکنيم )گيریم و عمل ميها تصميم ميگيریم، براساس آنتأ ير مي

اند و قسمتي از مفهومي رهن ما ریشه دوانده (. این واقعيات عميقاً در نظام158 :1980
صورت طرحواره در حافظة دهند، یا به عبارتي دیگر، بهالگوهاي رهني ما را تشکيل مي

( معتقد اسو که سخنوران با 2001) 5سمينو شوند. از طرفي دیگر،درازمدت ما تثبيو مي
ها در ين نقش استعارهکنند. وي همچنهدف فصاحو و بالرو کالم از استعاره استفاده مي

 (.Semino, 2008: 52کند )را ضروري تلقي مي در گفتمانایجاد انسجام 
دیگر، ارتباط نزدیک و مسلم ميان استعاره و فرهنگ اسو. تعریب  توجهقابلنکتة 

از تجربيات متفاوت زندگي اسو که در ميان مردم یک  5فرهنگ به زبان ساده، معناسازي
(. نظر به اینکه هدف Kövecses, 2009: 136گيرد )ورت ميصورت یکسان صجامعه به

                                                            
1. cognitive linguistics 

2. Kövecses, Z. 

3. conceptual metaphor  

4. Semino, E. 

5. meaning making 
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ها تعارهاس ازآنجاکهمشترک فرهنگ و زبان خلق معنا از تجربيات روزمرۀ زندگي ماسو و 
 (،Lakoff & Johnson, 1980: 3یابند )در فکر ما، و نه منحصراً در کالم ما، بروز مي

 ود.ششمرده مي ويپراهمارتباط ميان استعاره و فرهنگ 
یک جنبة آن مفهوم مدنظر قرار  ،در توصيب هر مفهومي در قالب یک استعاره

رطان ، هنگامي که سمثالعنوانبهشود. ي ميپوشچشم هاکه از بقية جنبهگيرد، درحاليمي
ي ارتش کردنفراهمرسد کنيم، آنچه بيش از همه به رهن ميرا در حوزۀ جنگ تعریب مي

هاي سرطاني و رلبه بر آنهاسو. از طرفي دیگر، هنگامي ا سلولمنظور مبارزه بقدرتمند به
 کنيم، رویارویي با این بيماري مهلک در قالب سفريکه سرطان را با مفهوم سفر تعریب مي

شود و ما ناچار به همزیستي با آن ما محسوب مي سفرهمتعریب شده که در آن، سرطان 
عارۀ قائل شدن به بينشي اسو که از این دو استتوجه اسو اي که در اینجا جالبهستيم. نکته

داند و رهن بيماري را دشمن مي 1سرطان جنگ استشود. استعارۀ متفاوت حاصل مي
دهد، هاي سرطاني و مزاحم سوق ميفرد بيمار را به سمو جنگ و مبارزه با سلول

د و کنميي نسبو به سرطان القا ترمثبودیدگاه  2سرطان سفر استکه استعارۀ درحالي
، مفهومي که یک استعاره بيان نی؛ بنابراسازدهاي این راه آماده ميبيمار را براي دشواري

کند تأ ير بسزایي در تصور و اندیشة ما از آن مفهوم دارد و در شيوۀ زندگي و مي
يب، گذارد. بدین ترتاي از خود به جاي ميگيري ما در زندگي رد و نشان برجستهتصميم

گيرد توصيب ویروس جدید کرونا از ین مقاله مورد کاوش و بررسي قرار ميآنچه در ا
گاه دهد و بر دیداي از این بيماري به ما ميهاي مبدأ گوناگون اسو که تصویر ویژهحوزه

 انکاري دارد.و نحوۀ برخورد ما با آن، تأ ير ريرقابل
شکل هو روزانه انسان بهاي مفهومي به جزء الینفک زبان انسان بدل گشته اسو استعاره

هاي ناگوار هاي زندگي انسان صحنهبرد. یکي از جنبهها بهره مياي از آنگسترده
هاي گوناگون اسو. در چند سال اخير، مطالعات حوزۀ کردن با بيمارينرموپنجهدسو

ي اهو گفتمان در حوزهکاررفته هاي بهاي به استعارههاي مفهومي توجه ویژهاستعاره
 Semino et al., 2015, 2018; Gibbsهاي مختلب مبذول داشته اسو )مانند: اريبيم

& Frank, 2002; Reisfield & Wilson, 2004 و این حوزه را منبعي ارزشمند و )

                                                            
1. CANCER IS WAR. 

2. CANCER IS JOURNEY. 
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ررم حجم وسيعي از اند. عليهاي مفهومي تلقي کردهتوجه از نظر وقوع استعارهقابل
ویژه به هاي دنيا،ي مربوط به بيماري در اکثر زبانهاتحقيقات انجام شده در زمينة استعاره

(، Nerlich & Halliday, 2007; Semino et al., 2015, 2018هاي انگليسي )زبان
(، اسپانيایي و فرانسوي Zinken, 2007آلماني ) (،Chiang & Duann, 2007چيني )

(Negro, 2016)،  توجه قرار  این موضوع در زبان فارسي چندان مورد رسديمبه نظر
فته در کاررهاي مفهومي بهرو، پژوهش حاضر با هدف بررسي استعارهنگرفته اسو. ازاین

( و همچنين ارناي این بخش از حوزۀ 13کووید گير کرونا )خصوص ویروس جدید و همه
کند. این مطالعه قصد دارد تا در قالب هاي مفهومي، کار خود را آراز مياستعاره

(، به بررسي Lakoff & Johnson, 1980هاي مفهومي )ارهچهارچوب نظري استع
هاي ایران موجود در روزنامه در اخبارکاررفته در خصوص ویروس کرونا هاي بهاستعاره

هاي مفهومي در خصوص این ویروس به کار گرفته شده چه نوع استعاره بپردازد تا دریابد
معناداري ميان نوع ویروس و  اي در پس آن نهفته اسو؟ آیا رابطةو چه نگاشو رهني

ميزان  یک بيشترینهاي موجود، کدامکاررفته وجود دارد؟ و در ميان استعارههاي بهاستعاره
 فراواني را در خصوص این بيماري به خود اختصاص داده اسو؟

 . پیشینۀ پژوهش2
سو طبق ااي اسو زباني متغير از بافتي به بافو دیگر؛ بدین معنا که ممکن استعاره پدیده

 ,Seminoبافتي که در آن رخ داده، مفاهيم و عملکردهاي متفاوتي از خود بروز دهد )

 متني که یک استعاره در آن تجلياساس، باید یک رابطة منطقي، بين (. براین1 :2008
اسو که  تر، این بافوکند، وجود داشته باشد؛ به زبان سادهیابد و معنایي که تداعي ميمي

( کاربرد استعاره در حوزۀ 1373) 1بار، سانتگاولين. کندستعاره را تعيين ميمفهوم یک ا
هاي بيماري سل و سرطان بيماري را مطرپ ساخو و به پژوهش درخصوص استعاره

هاي جنگ اشاره کرده و نشان داده پرداخو. وي، در توصيب بيماري سرطان، به استعاره
ثابة قرباني و داروها به منزلة ضدحمله به شمار مدشمن، بيمار به منزلةبهاسو که بيماري 

در  وجوجسوآیند. پس از سانتگ، تحقيقاتي در این زمينه انجام شده که به مي
ها را هاي موجود در زبان آنهاي بيماران و پزشکان و پرستاران پرداخته و استعارهصحبو

                                                            
1. Sontag, S. 
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اي مؤ ر عاره در ایجاد رابطهمورد بازبيني قرار داده اسو. نکتة حائز اهميو این اسو که است
 کند تاکمک مي کند و به بيمارانو صميمي بين بيماران و پزشکان نقش مهمي ایفا مي

توانایي بيان احساسات و تجربيات خود از بيماري را از طریق استعاره به دسو آورند. در 
 بيماريبه  کنندگانشرکو( انجام شد، دیدگاه 2002) 1تحقيقي که توسط گيبز و فرانکس

اي جربهت عنوانبهاساس، بيماران از بيماري سرطان سرطان مورد بررسي قرار گرفو. براین
راه زندگي آنهاسو و نه مانعي بر سر راهشان. بيماران ادعا  کنندۀروشنیاد کردند که 

ي به ترکردند که تجربة سخو بيماري سرطان به آنها کمک کرده اسو تا نگاه زالل
 ند و زندگي بهتري را دنبال کنند. زندگي داشته باش

در تحقيق دربارۀ بيماري سرطان، به دو  (،2015در پژوهشي دیگر، سمينو و همکاران )
: استعارۀ جنگ و استعارۀ سفر. این تحقيق نشان داد که نه افتندیدسو مهم  استعارۀ
فر س هايکنند و نه استعارههاي جنگ به طور طبيعي احساسات منفي القا مياستعاره

و  ها را براساس ميزان قدرتمثبو هستند. درنتيجه، بهتر اسو که استعاره خوديخودبه
ه در بيمار اي ککنند، یا برعکس، بر مبناي ميزان نااميدياي که به رهن بيمار القا ميروحيه

 ها. کنند ارزیابي کنيم، نه براساس جنگ یا سفر بودن آنایجاد مي
هاي جنگ و سفر، استعاره برهيباتک( 2011و همکاران ) در پژوهشي جدیدتر، سمينو

ین اند. اها در اصالپ دیدگاه بيماران نقش مؤ ري داشته ابو کردند که این استعاره
تفکيک بيماران و متخصصان، ها در هر استعاره را، بهپژوهشگران ميزان فراواني واژه

فاوتي هاي متنشان دادند و اظهار داشتند که در هر استعاره، بيماران و پزشکان واژه وضوپبه
 برند. به کار مي

 & Nerlich)هاي مربوط به بيماري انجام شده مطالعة دیگري که در مورد استعاره

Halliday, 2007ي مرري پرداخته اسو.آنفلوانزاگيري (، به بررسي پوشش خبري همه 
هاي گيري آنفلوانزاي مرري، استعارهاین تحقيق دریافتند که در مورد همهپژوهشگران در 

چنداني دیده نشده اسو، اما به نتایج جالب دیگري دسو یافتند. این پژوهش نشان داد که 
رساني و هشدار دادن به مردم هستند واز این ها، مطبوعات مسئول اطالعگيريدر همه

، نی؛ بنابراشوندگراني و نااميدي در جامعه ميطریق، باعث ایجاد و تقویو ترس، ن

                                                            
1. Gibbs, R. W., & Franks, H. 
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مطبوعات و پوشش خبري آنها نقش مهمي در واکنش مردم و عملکرد آنها در یک 
 کنند. ي ایفا ميريگهمه

 مراتبهبفارسي  در زبانتر نيز اشاره شد، حجم این دسو از مطالعات که پيش طورهمان
تاکنون تنها یک پژوهش در زبان فارسي  هاي خارجي آن اسو تا جایي کهکمتر از نمونه

هاي مربوط به بيماري پرداخته اسو. این ( به بررسي استعاره1131 ،وهابيان و ایزدي فر)
راواني هاي سرطان و فوجوي استعارهمطالعه، با مالحظه و بازبيني اسناد پزشکي، به جسو

طان، اهيم پزشکي حوزۀ سرزبانان، براي بيان مفآنها پرداخته و نشان داده اسو که فارسي
هاي مبدأ مختلفي همچون جنگ، سفر، حيوان وحشي، مانع، زندان و بار استفاده از حوزه

، در این کاوش، بدن بيمار سرطاني تحو عناوین دستگاه، موجود زنده، نيهمچنکنند. مي
ین اساختمان و وسيلة نقليه مورد توصيب قرار گرفو. این دو محقق بر این باور بودند که 

 توانند تأ يرات مثبو و منفي بر تصور رایج دربارۀ سرطان داشته باشند. ها مياستعاره
ي، در بررسي فرهنگ ایراني و تفاوت آن با فرهنگ آمریکایي امالحظهقابلتحقيقات 

 هاي مفهومي در خصوص مفاهيم متعددي، به انجام رسيده اسودر قالب استعاره
(Amouzadeh et al., 2012; Abbasvandi & Maghsoudi, 2013; Pirzad et 

al., 2012توجه اسو. در پژوهشي شناختي دربارۀ ها، این فقدان قابل(، اما در زمينة بيماري
هایي در خصوص ها و تفاوت، پژوهشگران به شباهوهارنگاصطالحات مربوط به 

(. Amouzadeh et al., 2012هاي رنگ در دو زبان انگليسي و فارسي پي بردند )استعاره
 هاي خشم در زبان فارسي انجام گرفودر تحقيقي دیگر، تحليلي دربارۀ استعاره

(Abbasvandi & Maghsoudi, 2013 مطالعة دیگري هم به بررسي مفهوم .)
(. Pirzad et, all 2012اي احساسات در فرهنگ فارسي و آمریکایي پرداخو )استعاره

ر هر فرهنگ، اند و دها وابسته به فرهنگچه این استعارهنتایج این تحقيقات نشان داد که اگر
یابند، اما مواردي یکسان و مشترک در هر دو زبان وجود دارد اي تجلي ميهاي ویژهبا واژه

 در توصيب بيماري کاررفتهبههاي ناميم. دامنة استعارهمي 1هاي همگانيکه آنها را استعاره
. بدایيمن و فرهنگ هر کشوري، تغيير و تنوع اسو و وابسته به زبا نامحدودکرونا 

دأ هاي مبهاي متفاوت ممکن اسو براي توصيب مفهومي از حوزۀ مقصد، از حوزهفرهنگ
هاي متمایز با یکدیگر استفاده کنند؛ حتي یک حوزۀ مبدأ ممکن اسو، در فرهنگ

                                                            
1. universal metaphors 
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عارۀ مفهومي تمتفاوت، به طرق مختلفي تفسير شود. عالوه بر این، مواردي دیده شده که اس
در دو فرهنگ یکسان بوده، اما در یک فرهنگ، کاربرد یکي بر دیگري اولویو  کاررفتهبه

ها بيان ( سه دليل ممکن براي همگاني بودن استعاره11: 2005کوچش ) داشته اسو.
 کند: مي

 .افتنديمصورت شانسي اتفاق . به1
 گيرد.هایي از زبان دیگر قرض مي. یک زبان استعاره2
 .صورت یکسان وجود داردها به. یک انگيزۀ همگاني در همة فرهنگ1
تحقيقي اسو که، با کاوش در فرهنگ ایراني، تأ ير فرهنگ بر  حاضر تنهاپژوهش  

بوط به هاي مردهد و به بررسي استعارهاستعاره را در بافو بيماري نوظهور کرونا نشان مي
اي که پردازد. نکتهگيري جهاني، در فرهنگ ایراني ميعنوان یک همهبيماري کرونا، به

 کاررفتههبهاي سازد، مطالعة مطبوعات و استعارهميهاي قبلي متمایز این تحقيق را از کاوش
که شود؛ درحاليدر زبان آنهاسو که در مورد یک بيماري جدید )کرونا( انجام مي

ها، با توسل به مصاحبه با بيماران، تحقيقات خود را به هاي گذشته دربارۀ بيماريپژوهش
 . اندرساندهانجام 

 . چهارچوب نظری0

ي مفهومي ليکاف و اهدر این مطالعه، چهارچوب استعاره استفادهموردچهارچوب نظري 
( اسو. از دیدگاه 2005از کوچش ) 1هادر استعاره( و نظریة تنوع 1310جانسون )

تر و شناسي شناختي، در استعاره، یک مفهوم مبهم و انتزاعي در قالب مفهومي ملموسزبان
 :Lakoff & Johnson, 1980) که داراي هویو فيزیکي اسو شودتر تعریب ميعيني

، ممکن اسو هر دودارد که مفاهيم انتزاعي و عيني، ( اظهار مي2020کوچش ) (؛ اما5
شوند و به همين دليل اسو که یک مفهوم انتزاعي و مبهم، در  اي تفسيرصورت استعارهبه

رود عنوان حوزۀ مبدأ و در عبارتي دیگر، در جایگاه حوزۀ مقصد به کار ميعبارتي، به
(Kövecses, 2020: 23 کوچش .)دهد که مفاهيم از دو بخش تشکيل شرپ مي ليتفصبه

شناسي کند چه نوع خصوصيات هستيشناسي که تعيين مياند: بخش مربوط به هستيشده
یي در هاراهکند چه آورند و بخش شناختي که تعيين ميیک مفهوم را به وجود مي

                                                            
1. metaphor variation hypothesis 
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گيري شناختي مفاهيم نقش دارند. طبق آراي کوچش، در مفاهيم عيني و ملموس، شکل
اعي، قسمو در مفاهيم انتز کهيدرحالیابد، شناسي بر بخش شناختي برتري ميبخش هستي

 .(Kövecses, 2020: 32شناختي و استنباطي بر بخش دیگر رالب اسو )

روند اً براي زیباسازي کالم به کار نميها صرفهاي مفهومي، استعارهطبق نظریة استعاره
طور ناخودآگاه و طبيعي به چشم در متون ادبي، بلکه در زندگي روزمرۀ ما، به تنهانهو 

 & Lakoff and Johnson, 1980; Kövecses, 2002; Lakoffخورند )ر.ک. مي

Turner, 1989 ند نستداهاي سنتي استعاره را خاص متون ادبي ميدیدگاه کهيدرحال(؛
، عالوههبرود و نقش تزئيني دارد. کردن کالم به کار مي ناآشناکه صرفاً با هدف بيگانه و 

رن هاي مداگرچه رویکردهاي سنتي ارلب قائل به وقوع استعاره در زبان بودند، نظریه
اي شناسي شناختي( حضور استعاره را منحصر به قالب زبان ندانسته و آن را پدیده)زبان

 (. Lakoff & Johnson, 1980: 3انگارند )فهومي و متجلي در رهن ما ميکامالً م
رهني اسو. در استعاره، از طریق  1هايبحث کليدي و اصلي استعاره مسئلة نگاشو

یابد تا رهن ما قادر انتقال مي 1به حوزۀ مقصد 2هاي رهني، مفاهيمي از حوزۀ مبدأنگاشو
کر تري باشد. الزم به رصورت سادهي بهاعو انتزبه درک و توصيب یک پدیدۀ پيچيده 

اسو که در درک یک مفهوم، تنها یک قسمو از معنا از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد انتقال 
کنيم، منظورمان این نيسو که زمان را در قالب پول تعریب مي ، هنگامينی؛ بنابرایابدمي

ار دن پول اسو که مدنظر قرکه زمان واقعاً پول اسو، بلکه تنها ارزشمند بودن و محدود بو
هوم ترتيب، در هر استعاره، تنها یک بعد آن مفیابد. بدینگيرد و به مفهوم زمان انتقال ميمي

 & Lakoffروند )ها در آن استعاره کنار ميمورد توجه و تمرکز اسو و بقية جنبه

Johnson, 1980:10.) 

رکاً گيرد که مشتدیگر را دربرميهاي کلي متشکل از استعاره 5هایيهر استعاره استلزام
یک هدف واحد هستند و در پيوند یک استعاره با مفاهيم مرتبط، نقش اساسي  کنندۀدنبال

هاي کلي حوزۀ مبدأ و مقصد مشخصي ندارند و درنتيجه، از دامنة کنند. این استعارهایفا مي
از  يترکاملطالعات ها اوسيع و نامحدودي برخوردار هستند. عالوه بر این، این استلزام

                                                            
1. mapping 

2. source domain 

3. target domain 

4. entailments 
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( بر این باور اسو که عوامل 2020) کوچش. دهنديمحوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد انتقال 
 1سانيبنا بر اصل هم ،مثالعنوانبهکنند. انتقال این اطالعات را تعيين مي حدومرزمتعددي 

تناقضي هاي حوزۀ مقصد ( ارائه کرد، هر نوع اطالعاتي که با طرحواره1330که ليکاف )
 (. Kövecses, 2020: 5انتقال از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد اسو )نداشته باشد، قابل

 در هر فرهنگي رایج و متداول هستند. برخي شيوبکمهاي مفهومي استعاره ،يطورکلبه
که ياونهگبهي هستند، رن اريبساند و در نظام رهني ما، خوبي شناخته شدهها بهاز استعاره
ه کمتر هایي ککنند. استعارهشکل وسيعي، از آنها استفاده ميیک زبان، به گویشوران
که  اندفمعروهاي نو و بدیع شوند و چندان معمول و متداول نيستند، به استعارهاستفاده مي

هاي متداول عميقاً در الگوهاي استعاره ازآنجاکهمعموالً خاص اشعار و متون ادبي هستند. 
آنها  طرز رایجي، کاربرد دارند، درک و فهمو ميان عموم مردم، به رهن ما ریشه دوانده

دبي، با هاي نو در متون اطور که گفته شد، استعارهافتد. همان تر اتفاق ميتر و سریعساده
ياري از حال، بسگيرند؛ بااینسازي و جدیدکردن زبان، مورد استقبال قرار ميهدف بيگانه

هاي و با واژه اندهاي معمول را به کار بردههمين استعاره شعرا، در نوشتن اشعار خود،
این اسو  ررکقابل. نکتة مهم انددهجدید، در قالبي نو، زبان شعر را به طرز بدیعي خلق کر

تن انسجام و پيوستگي م وجودآمدنبههاي مفهومي باعث ها، استعارهکه در تمامي گفتمان
ن تري از آتر و روشنکند تا مفهوم دقيقمي شوند و همين موضوع به خواننده کمکمي

 دریابد. 
ها، بحث فرهنگ اسو که عبارت اسو از دانش و نکتة مهم دیگر دربارۀ استعاره

تجربياتي مشترک ميان مردمي که در محيط فيزیکي، تاریخي و اجتماعي واحدي زندگي 
. مردم یک (Kövecses, 2009: 12کنند و به شکل یکساني از آن برخوردارند )مي

جامعه ارلب درک یکساني از تجربيات یکدیگر دارند و در معناسازي از اتفاقات دنيا همسو 
رسد (، در ارتباط بين زبان و فرهنگ، آنچه مهم به نظر مي2010هستند. از نظر کوچش )

گيرد. این موضوع در معناسازي اسو که در هر فرهنگ، به شيوۀ خاص خود، صورت مي
هاي مفهومي نيز صادق اسو. مردم یک جامعه با فرهنگ یکسان استعاره هاياستعارهمورد 
هایي که مردم یک برند. درواقع، طرحوارهاي براي خلق و درک مفاهيم به کار ميویژه

جامعه از یک مفهوم در رهن خود دارند، بازتابي از دانش و تجارب مشترک آنهاسو. 

                                                            
1. invariance hypothesis 
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ز تجارب فرهنگي و معناسازي از زبان مستلزم طبق مطالعات شناختي، معناسازي ا
عملکردهاي شناختي یکساني اسو و به همين دليل، مطالعة فرهنگ با مطالعة زبان تداعي 

(، Kövecses, 2005) 1شدگي(. طبق فرضية جسميKövecses, 2010: 2شود )مي
 يردهي و تفسهاي رهن ما و تجارب بدني ما مسئول شکلسازي بين طرحوارهانطباق

دهيم که (. در این پژوهش، نشان ميKövecses, 2005: 19هاي مفهومي اسو )استعاره
 نوجودآمدبهچگونه اتفاقات تاریخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي یک کشور، در 

 هاي مبدأ متعدد در یک فرهنگ، نقش کليدي دارند. حوزه

 ها و روش تحقیق. داده0

ه هاي مربوط بطالعه قصد دارد به بررسي استعارهاشاره شد، این م ترشيپ طور کههمان
 هاي سنتي وهاي مفهومي بپردازد. روشویروس کرونا با استفاده از چهارچوب استعاره

ان و شده توسط نویسندگهاي ساختهمرسوم، نظير استفاده از شم زباني گویشوران، مثال
گيري از و بهره( Deignan, 2005مصاحبه، چندان در بررسي استعاره راهگشا نيسو )

 ,Kortاز فواید بيشتري برخوردار اسو ) مراتببهها اي براي بررسي استعارههاي پيکرهداده

ي نشان روشنبهي رهن بشر را سازوکارهاها ویژه، استفاده از این دسو داده؛ به(2017
 در این ازيموردنهاي تالش شده اسو تا داده(. در نتيجه، Deignan, 2005دهد )مي

، هاي رایج امروزین، نظير زبان انگليسيباشد. محققان زبان اديبنکرهيپواقعي و پژوهش، 
هاي مرتبط با ویروس اي براي بررسي دادهپيکره سرعوبهررم جدیدبودن موضوع، علي

کرونا تهيه کردند، اما متأسفانه در زبان فارسي، چنين امکاناتي هنوز فراهم نيامده اسو و 
ي آورعجمبر و دشوارِ ؛ لذا فرایند زماناندنداشتهنویسندگان به چنين ابزاري دسترسي 

فهومي به بخش جداناپذیر زبان هاي ماستعارهخود نویسندگان بوده اسو.  ۀها بر عهدداده
طلبد. یکي از ها دسترسي به زبان روز انسان را ميکه بررسي آن اندشدهانسان بدل 

ند. ها هستو بررسي اسو، روزنامه قابل مشاهدهخوبي هاي حضور زبان انسان، که بهجلوه
و  ژیکمنظور مطالعات با محوریو تحليل کالم، قدرت ایدئولوتر، بهها، پيشروزنامه

 ,van Dijk, 1988; Fowlerشناسان )مانند، تحليل سياسي، مورد توجه بسياري از زبان

 هاي مفهومي، خيليهاي دیگر، نظير حوزۀ استعارهقرار گرفتند؛ اما محققان حوزه (1991

                                                            
1. embodiment hypothesis 
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 ها بهعنوان یک منبع تحقيقاتي ارزشمند شدند. روزنامهها بهسریع متوجه اهميو روزنامه
الین دهند و دسترسي گسترده، آنمردم را نشان مي روزبهعينيو زبان و فرهنگ  اینکه دليل

 وقومامتامکان دسترسي  دنبوفراهمپذیر اسو، همچنين به دليل و رایگان به آنها امکان
ها از طریق تهية آرشيوهاي خبري، یکي از بهترین منابع موجود جهو استخراج به آن

هاي خود را از رو، پژوهش حاضر نيز دادهآیند. ازاینبه شمار مي ازيموردنهاي داده
این پژوهش از تيترها و  ازيموردنهاي زبان گردآوري کرده اسو. دادههاي فارسيروزنامه

زبان داخلي )ایران، شرق، کيهان، آرمان روزنامة فارسي 15متون خبري مربوط به کرونا در 
روند، ابتکار، همشهري، وطن امروز، ، اعتماد، قدس، رسالو، تجارت، شهجمجامملي، 

( تا زماني که وضعيو 10/11/1131ستاره صبح و مستقل(، از تاریخ آراز کرونا در ایران )
(، گردآوري 11/2/1133درماني، تعداد مبتالیان و قربانيان آن به حدي از پایداري رسيد )

 شده اسو.
ون پيکره و متون موجود، ها از دردر حال حاضر، امکان شناسایي و گردآوري استعاره

 صورت دستي توسط نویسندگان واین فرایند به ؛ لذارایانشي، وجود نداردصورت تمامبه
انجام پذیرفو.  (Pragglejaz group, 2007)در قالب فرایند مرسوم شناسایي استعاره 

اسو  هاي موجود در متنمنظور تشخيص استعارهمند و مؤ ر بهفرایند مذکور الگویي نظام
 از: اندعبارتو از چهار مرحلة اصلي تشکيل شده که 

اي هیافتن به فهمي کلي از استعارهمنظور دسوخواندن کل متون موردنظر به .1
 موردنظر.

 مشخص نمودن واحدهاي واژگاني متون. .2

سي معناي بافتي واحدهاي واژگاني مذکور در متون، با توجه واحدهاي واژگاني برر .1
 ها. اي آنها و همچنين توجه به معناي پایهقبل و بعد از آن

 اي.عنوان استعاره در صورت مشاهدۀ تفاوت ميان معناي بافتي و پایهانتخاب به .5
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 ها و بحث. یافته5

 . رویارویي با ویروس جنگ است0ـ5
 س دشمن است.ویرو

 پردازند،يکرونا م يماريب بيمبدأ که به توص يهاهمة حوزه انيدر م رسديبه نظر م
(. 1دول به ج ديبرخوردار باشند )نگاه کن يباالتر يجنگ نسبتاً از فراوان يهااستعاره
 داننديمهاجم م کیمنزلة را به يماريب ،که داللو بر خشونو دارند یيهااستعاره

(Semino et al., 2018: 3)رهن  يدر نظام مفهوم شهیر قاًيجنگ عم يها. ظاهراً استعاره
کار  به ،صورت متداولبه ،دهيچيو پ يانتزاع مياز مفاه ياريبس بيما دارند و در توص

اجه شده مو یيجنگ با انتقادها يهادر قالب استعاره هايماريب بي، توصحالنی. باارونديم
و  هيروح بيجنگ منجر به تضع يهاکه استعارهله این، از جم(Sontag, 1979اسو )
ارتباط  رایز ؛خواهد کرد داياز خود پ يمنف يدرک ماريب ،بيترتنیو بد شونديم ماريقدرت ب

 نیدر ا ماريب ،دابيبهبود ن يماريچنانچه ب و کنديم لیتبد کاريپ کیرا به  يماريو ب ماريب
 . (Semino et al., 2018: 3) جنگ با شکسو مواجه خواهد شد

ااميدي، نگراني، استرس، ن ،گيرد که شامل ترسمفهوم جنگ ابعاد متفاوتي را در بر مي
(. از طرفي دیگر، واژۀ جنگ فقط Semino, 2008: 308تنهایي و مرگ اسو )

دربرگيرندۀ مفاهيم منفي نيسو، بلکه مفاهيم مثبتي همچون اتحاد، همبستگي، و مقاومو 
ا شود، ناگزیر بکند. هنگامي که صحبو از جنگ ميز تداعي ميدر مقابل دشمن را ني

توجه دیگر در مبحث جنگ، ستيز مواجهيم. نکتة قابلو درحال ناسازگارنيروهاي 
اسو؛ هر دو گروه، براي رسيدن به هدفي معين،  هاي راهبرديمدنظرداشتن اهداف و برنامه

ان به یادآوري اسو که هر جنگي برندگ کنند. الزماي را دنبال ميهاي تدافعي ویژهسياسو
هاي اي دارد. نکتة مهم دیگري که دربارۀ مفهوم جنگ در طرحوارهشدهو بازندگان تعریب

رهني ما نهفته این اسو که جنگ هویتي ناپایدار و زودگذر دارد و روزي پایان خواهد 
 یافو. 

خيزد ي جالبي برميهاي مفهومتر جنبة ترس در مفهوم جنگ، استعارهاز بررسي دقيق
 از قبيل:

 ترس یک دشمن مخفي است.

 ترس یک رقيب مخالف است.
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 گر است.ترس یک شکنجه
 ترس یک بيماری است.

هاي ترس که در اینجا مطرپ شد، ترس را چون دشمن ناگفته پيداسو که استعاره
 کنند. ظاهراً دو مفهوم ترس و جنگدانند و در قالب یک نيروي مخالب توصيب ميمي

اند و ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند. نکتة جالب اینکه در همة این در هم تنيده شده
روند که شده در توصيب بيماري کرونا نيز به کار ميهاي مبدأ مطرپها، حوزهاستعاره

، ما گریدعبارت. بهدانندگر ميدشمن مخفي، رقيب، مخالب و شکنجه منزلةبهبيماري را 
ه از ابعاد کنيم. این مفاهيم کترس را با این مفاهيم تعبير مي ،زمرۀ خودبراساس تجربيات رو

روند؛ به همين دليل اسو شوند، در توصيب ترس به کار ميمختلب جنگ محسوب مي
 گویيم حوزۀ معنایي جنگ دامنة وسيعي دارد. که مي

مبدأ  هایي بين دو حوزۀ معنایيتوصيب بيماري )کرونا( در قالب جنگ مستلزم تطبيق
گيرد. در توصيب حوزۀ مقصد، هاي رهن ما صورت ميو مقصد اسو که درون طرحواره

وزۀ هایي از حگيرد که در جریان آن، پيامهایي بين دو حوزۀ شناختي صورت مينگاشو
 (. Stockwell, 2002: 107یابد )مبدأ به حوزۀ مقصد انتقال مي

 های مبدأ و مقصد در استعارۀ جنگ. حوزه0جدول 

 حوزۀ مبدأ حوزۀ مقصد

 دشمن ویروس

 حملۀ دشمن های عفونیحملۀ سلول

 ضدحمله علیه دشمن درمان دارویی

 سربازها سیستم ایمنی بدن

 سالح داروهای شیمیایی

 های جنگیتکنیک های کنترل انتشار ویروسراه

 های جنگقهرمان پرستارها و دکترها

 میدان جنگ بدن انسان

 هایي که بين دو حوزۀ معنایي صورت پذیرفته، استعارۀبراساس تطبيق(، 1طبق جدول )

 شود. توصيباستنباط ميرویارویي با ویروس جنگ است/ویروس دشمن است 
ه شود کوفور در زبان فارسي دیده ميویروس جدید کرونا، در قالب مفاهيم جنگي، به
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ه هر ناگفته پيداسو کدارند.  رویارویي با ویروس جنگ استهمگي اشاره به استعارۀ 
رود. ياي متفاوت به کار مشدن در قالب تعبيرات استعارهمنظور نمایاناستعارۀ مفهومي به

د. اي متنوعي هستناستعاره هاي جنگ، خود نيز متجلي عباراتترتيب، استعارهبدین
ه، مبارزاند از: جنگ، مقابله، خورند عبارتهاي جنگي که در این جمالت به چشم ميواژه

کنند. اي را تداعي ميمعناي ویژه هرکدامکردن و ريره؛ که نبرد، پيروزشدن، حمله
اي اسو که واژه« نبرد»داند. مي« نبرد نابرابر»( جنگ با کرونا را 1مثال، جملة )عنوانبه

اشاره به جنگي بزرگ با دشمني سرسخو دارد که به یاري ارتشي عظيم و تجهيزات جنگي 
از عبارات پرتکرار در ميان ایرانيان اسو که معموالً « نبرد نابرابر»ذیرد. عبارت پانجام مي

گ ریشه در فرهن کنند. کاربرد زیاد این عبارت ظاهراًدر مواقع دشواري از آن استفاده مي
 راقو ععدیدۀ جنگ نابرابر ایران  مشکالت ادآوری پس از انقالب و مدرن ایراني دارد که

 اي اقتصادي عليه ایران اسو. هو همچنين، تحریم
 مقابله با کرونا نبرد نابرابر اسو.  (1

 
. توجه اسوویروس کرونا قابل در صحبو از« مبارزه»ي واژۀ ريکارگبه(، 2در نمونة )

کند که داللو بر شجاعو، دالوري، فداکاري، و بار معنایي مثبتي را القا مي« مبارزه»
اژه حس همبستگي و همکاري بين مردم را، هاي قهرمانان جنگ دارد. این وجنگاوري

کند. در این جمله، ویروس کرونا به متجاوزي ویژه در شرایط نامعلوم جنگ، تداعي ميبه
 بيرون او راکوشيم تا در یک مبارزه، ماند که به حریم امن خانة ما وارد شده و ما ميمي

 کنيم. 
 کنيم. بدون ترس، همه با هم، با کرونا مبارزه مي (2

ا هاي جدید رها، نقش تاریخ یک ملو در خلق استعارهق نظریة تنوع در استعارهطب
اي ( بر این باور اسو که اصطالحات استعاره251: 2005توان نادیده گرفو. کوچش )نمي

اند ناشي از اتفاقات کوچک و بزرگي اسو که در فراواني که وارد زبان یک ملو شده
که در دو جملة باال دیدیم، جنگ تحميلي عراق عليه اند. چنانگذشتة هر ملتي رخ داده

ویژه در حوزۀ جنگ، نقش مؤ ري داشته اي بسياري، بههاي استعارهایران در خلق واژه
 اسو. 
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بانان به زها حاصل شد، عدم گرایش فارسيتوجه دیگري که از بررسي دادهنکتة جالب
 ميرمستقيرصورت زبانان بهو. فارسياستفادۀ مستقيم از واژۀ دشمن در اشاره به ویروس اس

 نامند و تمایل چنداني به استفاده از عبارت دشمن ندارند:ویروس کرونا را دشمن مي
 کرونا در کمين اسو. (1
  قربانيان کرونا (5

( 1ول )افتد و در جدهایي که بين دو حوزۀ معنایي مبدأ و مقصد اتفاق ميطبق تطبيق
هایي مستلزم وجود دارند که به استعارۀ جنگ، که در باال استعارهنيز نشان داده شده اسو، 

 شوند.به آن اشاره شد، مربوط مي

 . عمل حرکت است.0ـ0ـ5
 است. خودرانیک حرکت  عمل 

ل عمکلي عنوان یک عمل نظامي با حرکو همراه اسو. استعارۀ (، مبارزه به5در عبارت )

عمل رود. هاي معنایي دیگري هم به کار ميدامنة وسيعي دارد و در حوزه حرکت است

، «یورش بردن»، «حمله کردن»جنگ، مفاهيمي همچون  در حوزۀ حرکت است
ر اند و منجدهد که همراه با حرکوهایي را نشان ميو فعاليو« مبارزه کردن»، «جنگيدن»

ين فاقات ارادي و هدفمندي هستند و به همها اتي، عملطورکلبهشوند. به بروز تغييراتي مي
(، واژۀ مبارزه 5در نمونة ) ،نی؛ بنابراشوندنيز تعبير مي خودرانترتيب، در قالب حرکات 

 اي دارد: اشاره به حرکتي با قصد و نيو ویژه

 مبارزه با کرونا (5

 . حرکت تغییر است.2ـ0ـ5
عمل اسو که منجر به ایجاد (، شکسو کرونا و مبارزه با کرونا یک 7( و )0در عبارات )

سو دیگر، تغيير یک حرکو اعبارتشود. بهناشي از کرونا مي ريوممرگتغيير در ميزان 
حرکو ما در کنترل ویروس در تغيير )کاهش(  و اساساً، هر حرکتي با تغيير همراه اسو.

 در ميزان موارد ابتال نقش مهمي دارد: 

 بسيج ملي براي شکسو کرونا (0

 راي مقابله با کرونامشارکو ملي ب (7
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 چیزی است. داشتننگه. کنترل، در دست 0ـ0ـ5
 است. خودرانکنترل یک عمل، کنترل یک حرکت 

کنترل شيوع بي رویة ویروس اسو.  منزلةبهمهار کرونا ، (، در جنگ با کرونا1در نمونة )
اي که خود یک مفهوم استعاره داشتندردسویعني کنترل چيزي را  مهارکردندر فارسي، 

خيزد عبارت اسو از شود. استعارۀ دیگري که از مفهوم عمل و حرکو برميمحسوب مي
ر کنترل منظوکه براساس آن، به است خودرانکنترل یک عمل کنترل یک حرکت 

 رسد.هر عملي، کنترل حرکو ارادي ما ضروري به نظر مي

 مهار کرونا (1

 . کنترل باال بودن است.0ـ0ـ5

عنوان یک دشمن در محاصرۀ مردم واقع شده؛ به این معنا که به(، کرونا 3در عبارت )
کرونا تحو کنترل قرار گرفته اسو. مفهوم کنترل کردن و رلبه بر ویروس موقعيو باال 

يو آیيم، در موقعکند. هنگامي که ما بر دشمن فائق ميبودن و برتر بودن را تداعي مي
هاي باال با کند که موقعيوظهار مي( ا50: 2002باالتري از او قرار داریم. کوچش )

دیگر،  شوند. از طرفهاي منفي تداعي ميهاي پایين با ویژگيهاي مثبو و موقعيوویژگي
مفاهيمي همچون اتحاد، همبستگي، مقاومو، و در نهایو پيروزي را در رهن « ملي»واژۀ 

 کند. تداعي مي

 کرونا در محاصرۀ ملي (3

 
به شکسو کرونا در جنگ دارد و همان مفهوم تحو  ( نيز اشاره10سرکوب کرونا در )

دهد. الزم به رکر اسو که کرونا در این عبارت، بودن را نشان مي ردسویزکنترل بودن و 
روس ها بر ویکه انسانعنوان دشمن ما، در موقعيو پایين و تحو کنترل اسو درحاليبه

 و.ب یادآور موقعيو پایين اسگيرند. واژۀ سرکوکنند و در موقعيو باال قرار ميرلبه مي

 یگان ویژه براي سرکوب کرونا (10

 
 هایي در سطح کليها اشاره شد، استعارههاي دربرگيرنده، که در باال به آناستعاره

 د.جهو، دامنة وسيعي دارن نيبه همهستند که دو حوزۀ مبدأ و مقصد در آنها  ابو نيسو و 

هاي معنایي متعددي را در بر هایي هستند که حوزههاي مفهوميِ کلي استعارهاستعاره
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ها، دکه در تفسير مفاهيمي همچون عملکر 0گيرند؛ از جمله استعارۀ ساختار رویدادمي
آید، به توصيب حاالت، تغييرات، و اهداف نقش دارد و همان گونه که از اسمش برمي

 بحث موردهاي دربرگيرنده که در باال . تمامي استعارهرهيو راء پردازد، نه اشيرویدادها مي
ها هاي ساختار رویداد هستند. ویژگي اصلي این استعارهاي از استعارهقرار گرفتند نمونه

ه شناختي بر این باورند ک شناسانزبانرو، ؛ ازاینهاسوفرهنگیکسان بودن آنها در همة 
 :Kövecses, 2005پردازند )به توصيب مفاهيم ميها، مستقل از فرهنگ، این استعاره

برده اشاره به مفاهيم فيزیکي و ملموسي همچون فضاهاي فيزیکي، هاي نامد(. رویدا43
ند، بر همگاني تفسيرمفاهيم فيزیکي که در ارتباط با بدن ما قابل ؛ لذاحرکات و نيروها دارند

 کنند. ها داللو ميبودن این استعاره

 سفر است.. ویروس 2ـ5

اسو.  جیزبانان رافارسي نيدر ب زيسفر ن یيمعنا ۀحوز ،کرونا دیجد روسیو بيدر توص
 ريفسدر قالب سفر ت زيرا ن يماريب ،ميکنيم بیرا در قالب سفر تعر يهمچنان که زندگ

که با  يحرکو دارند، حرکت ۀسفر داللو بر طرحوار يها. استعارهميکنيم
 ۀحوارطر ۀتکرار شوند يو الگو يشود. در واقع ساختار درونيم يمقصد تداعلريمسلمبدأ

 يهاانمکاي از مجموعهو  ان،ینقطة پا اینقطة شروع، مقصد  ای ريعبارت اسو از: مس ريمس
(؛ Johnson, 1990: 113) کننديمرتبط که مبدأ را به مقصد متصل مهمهمجاور و ب

 یيهاويفعال ،به آن هدف ليو در جهو ن ميکنيرا دنبال م يهدف ي،ريدر هر مس ن،یبنابرا
 داهداف مقصد هستنو  هدفمند سفر هستند یهاتيفعال يها. استعارهميدهيانجام م

 ازين ي،ندیکه در فرا ميکنياستفاده م يسفر هنگام ۀمطلب دارد. ما از استعار نياشاره به هم
مو جلو س هما صرفاً حرکو ب ي،اما الزم به رکر اسو که در هر سفر ؛میدار يزیربه برنامه

از قطار در حال  ي همو در موارد میمتوقب شو يبلکه ممکن اسو در مواقع م،یندار
 ,Jain) ميرسيم یيمقصد نها کیبه  ویدر نها اًاما مسلم ،ميجا بمان ريحرکو در مس

 فرسا که مستلزمامور مهم، پرمشقو و طاقو بيزبانان معموالً در توص(. فارسي2020
از که  سدري. به نظر مکننديسفر استفاده م ۀاز استعار ،فراوان اسو يو تالش مانزصرف 

 ۀعار. استشوديم يمهم و دشوار تلق يکرونا امر روسیبا و یيارویزبانان، رونظر فارسي

                                                            
1. event structure metaphor 
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دشوار و  يسفرها ادآوریو  کنديم يسفر را تداع يهايسخت سفر است روسیو
ه اسو ک یيایدر يو سفرها يالعبور کوهستانصعبهاي همچون گذر از راه فرساطاقو
مبدأ و  ۀدو حوز نيمشاهده شده ب يهاقي( تطب2در بردارد. جدول ) ينيسهمگ يهاطوفان

 :دهديکرونا نشان م روسیبا و رابطه مقصد را در

 های سفرهای مبدأ و مقصد استعاره. حوزه2جدول 

 مبدأ حوزۀ مقصد حوزۀ

 مسافر بیمار

 جاده بیماری

 آغاز جادهنقطۀ  شروع بیماری

 اندازجادۀ پردست های بیماریسختی

 ها و مسیرهاجهت ودشبیماری گرفته می انیدر جرتصمیماتی که 

 حرکت به سمت جلو پیشرفت حاصل در بهبود

 مقصد بهبود بیماری یا مرگ

هاي حوزۀ معنایي سفر هستند و تنها مواردي که داراي هاي زیر، استعارهاستعاره
 اند. هایي در پيکرۀ تحو بررسي بودند، در این قسمو، رکر شدهنمونه

 . عمل حرکت است.0ـ2ـ5
 هاملعي اسو این اسو که بررسقابل عمل حرکت استنکتة جالبي که دربارۀ استعارۀ 

یژگي شود. واند که پيشرفو در آنها یک مسئلة مهم تلقي ميدرازمدتهاي شامل فعاليو
وضوپ ( نيز به11هاي مسير اسو که در عبارت )ها اهداف، نحوۀ اجرا و سختيبارز عمل
به آن اشاره شد، در طرحوارۀ مسير، منظور از حرکو  ترشيپشود. همان گونه که دیده مي

قصد ملرسيملأاسو که مبتني بر الگوي مبدهر نوع حرکتي نيسو، بلکه منظور حرکتي 
شود هدفي اسو که در حرکو در یک مسير دیگر، آنچه مهم تلقي ميعبارتباشد. به

 شود.دنبال مي

 پيک کرونا در راه اسو. (11
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 . پیشرفت حرکت است.2ـ2ـ5
رفو پيش منزلةبه(، مبني بر کاهش ميزان مبتالیان کرونا اسو که 12کنترل کرونا در )

 شود. این پيشرفو حرکتي به سمو جلو در جادۀ کنترل اسو. حسوب ميم

 کرونا در مسير کنترل (12

 . مشکالت بار هستند.0ـ2ـ5
 مشکالت مانع هستند.  

هاي هاي قالب مفهومي سفر هستند که مفهوم موانع و سختياز واژه هر دو« تنگه»و « گردنه»
فرسا، اقوهاي سخو و طتوصيب فعاليوزبانان، براي کنند. فارسيمسير سفر را تداعي مي

اند. ویروس جدید کرونا مانعي در مسير زندگي محسوب از حوزۀ معنایي سفر یاري جسته
(، کرونا 11شود. در )ترتيب، در جادۀ زندگي، به تنگنا و تنگه تعبير ميشود و بدینمي

عاالن این مانع، به فمنظور گذر از اي در مسير زندگي ما قرار گرفته اسو. بههمچون گردنه
ر نمونة د اقتصادي نياز داریم تا بحران اقتصادي ناشي از ویروس کرونا را مدیریو کنند.

 ها عليه ایران و یک انگيزۀ سياسي اشاره( که صحبو از تنگة کروناسو، به تحریم15)
 ها، مشکالت اقتصادي ناشي ازشود. دولو ایران به دنبال آن اسو که با رفع تحریممي

(، برخي از 251: 2005، طبق نظریة کوچش )نی؛ بنابرابروز بحران کرونا را کنترل کند
براي  هآمدشيپاي در یک فرهنگ دارند و براساس اتفاقات ویژه ویاولوالگوهاي معنایي 

 شوند.یک ملو، برجسته و بارز مي

 براي عبور از گردنة کرونا، به فعاالن اقتصادي نياز داریم.  (11

 ها از تنگه کروناتحریمعبور  (15

هاي اسو. تمامي استعاره مشاهدهقابلدر قالب معنایي سفر  استعارۀ ساختار رویداد نيز
 هاي ساختار رویداداي که در باال به آن اشاره شد، از دستة استعارهکلي و دربرگيرنده

. شوندصورت همگاني مشاهده ميها، بهشوند که ظاهراً، در اکثر فرهنگمحسوب مي
ها از تجارب فيزیکي بدن ما و بسياري از استعاره که دارديم( اظهار 15: 2005کوچش )

همگاني شبيه  هاي، یکي از دالیل اصلي استعارهنی؛ بنابراگيرندمي نشئوهاي مغز ما فعاليو
قل از افتد و مستصورت یکسان اتفاق ميهاسو که بهبودن عملکرد بدن و مغز همة انسان

 کند. و عمل ميفرهنگ یک مل
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 . ویروس آتش است.0ـ5
استفادۀ گویشوران قرار گرفته، حوزۀ مبدأ دیگري که در توصيب ویروس کرونا مورد

د. مفهوم شوترتيب ویروس در قالب آتش تعریب ميالگوي معنایي آتش اسو که بدین
اصلي نهفته در قالب معنایي آتش سرعو انتشار و قدرت تخریب آن اسو که در توصيب 

 شود. عالوهها مورد توجه واقع ميویروس کرونا در حوزۀ معنایي آتش، بيش از همة جنبه
، عدم توانایي در کنترل آتش با عدم موفقيو در کاهش انتشار ویروس کرونا نیبر ا
انطباق اسو. همچنين، پزشکان و پرستاران که با تجهيزات کامل پزشکي، قصد مهار قابل

 کردنخاموششوند که در تالش براي یي تفسير ميهانشانتشآویروس را دارند در قالب 
ش زبانان گرایاند. ليکن، فارسيو ماسک اکسيژن قیضدحري هالباسآتش و مجهز به 

ان از که ایر اسو نیاچنداني به کاربرد حوزۀ معنایي آتش ندارند. شاید دليل اصلي آن 
هاي ، که در زبانهاجنگلفتن گربهره بوده و مفهوم آتشي استوایي بيهاجنگلوجود 

. موضوع نيسو درکقابلوفور دیده شده، براي ایرانيان چندان دیگر در تفسير کرونا به
توجه دیگر آن اسو که چون عالئم انتقال ویروس مشهود نيسو، چندان در قالب قابل

شده، آوريهاي جمعي ندارد. به همين دليل، در ميان دادهوبررسبحثمعنایي آتش قابليو 
 تنها یک مورد به توصيب ویروس کرونا در قالب آتش پرداخته اسو:

 شود. ور ميکرونا از اروپا شعله (15

 . ویروس نیروی طبیعي است. 0ـ5

حوزۀ مبدأ دیگري که به تفسير ویروس کرونا پرداخته قالب معنایي نيروي طبيعي اسو. در 
ونامي عنوان طوفان، سيل، س، ویروس کرونا بهویروس نيروی طبيعي است استعارۀ مفهومي

حوزۀ معنایي نيروي طبيعي مفاهيمي همچون شدت و  ويپراهمشود. دو بعد و ريره شناخته مي
شوند. در این نوع استعاره، ویروس کرونا به کنترل هستند که در مورد کرونا نيز دیده ميعدم

اسو.  رلکنترقابليرکند و ه خود ویران ميماند که با شدت زیاد، هر چيزي را سر راطوفاني مي
رد. توان مقایسه کشدت و سرعو انتشار ویروس را با شدت و سرعو وقوع طوفان یا سيل مي

استدالل محکمي که در خلق استعارۀ نيروي طبيعي ملموس اسو، ماهيو طبيعي آن اسو که 
ستعارۀ در مقایسه با انشئو گرفته اسو و  سویزطيمحدهد این ویروس از طبيعو و نشان مي

هاي فارسي، اولویو به استعارۀ (؛ البته در خصوص نمونهColl, 2020جنگ اولویو دارد )
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( نيز به کاربرد استعارۀ Nerlich & Halliday, 2007جنگ داده شده اسو. تحقيقات قبلي )
و محقق اند. این دنيروي طبيعي در مطبوعات، در توصيب بيماري آنفلوانزاي مرري، پرداخته

گيري آنفلوانزاي مرري در قالب ، همه2005نشان دادند که با تداعي طوفان کاترینا در آگوسو 
 طوفان و سيل تعریب شده اسو. 

(، 10ي اسو. در جملة )بررسقابلفارسي زیر  هايدر حوزۀ معنایي نيروي طبيعي، نمونه
د. در شوکند و باعث بروز سيل مياي اسو که ناگهان طغيان ميرودخانه منزلةبهکرونا 

 رود: در تعبير مفهوم سيل به کار مي« طغيان»فارسي واژۀ 

 کرونا در تهران طغيان خواهد کرد. (10

ي در قالب کنترلرب و ريرقابلدر ميان گویشوران زبان فارسي، هر اتفاق وحشتناک، مخ
 کنترلبلرقايرعنوان یک ویروس خطرناک، کشنده و سونامي تعریب شده اسو. کرونا، به

اي احتمالي ( هشداري براي فاجعه11شود. کاربرد سونامي در جملة )چون سونامي تعبير مي
 الوقوع اسو. و قریب

 آراز موج جدید کرونا (17

 سونامي کرونا در راه اسو. (11

ها، در حوزۀ معنایي نيروي طبيعي، مشاهده شد جالب دیگري که در ميان دادهمثال 
( اسو که صحبو از دو سيل اسو: سيل واقعي در کرمان و سيل کرونا که 13جملة )

تر و ا مهماي کرونا راي به کار رفته اسو. گویندۀ این جمله سيل استعارهصورت استعارهبه
سيل کرمان در جریان سيل عظيم کرونا، که همة کشور داند و معتقد اسو که تر ميمخرب

توجه اسو، شدت و هاي باال قابلآنچه در همة مثال. را در بر گرفته، فراموش شده اسو
 کنترل نيروي طبيعي اسو.عدم

 سيل کرمان در کرونا ررق شد. (13

 . ویروس حیوان وحشي است.5ـ5
ي ه، حوزۀ معنایي حيوان وحشحوزۀ مبدأ دیگري که در توصيب کرونا به کار گرفته شد

شود که در سطح ویروس کرونا در قالب یک حيوان وحشي در نظر گرفته مي .اسو
کردن، و نداشتن قدرت نطق خصوصيو گيرد وحشي بودن، حملهوسيعي،  قرباني مي
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رونا از زبانان در توصيب کفارسيشوند. متمایز و برتر حيوانات اسو که با آن شناخته مي
 اسو: مشاهدهقابلهاي زیر که در مثال اندبردهیي حيوان وحشي هم بهره حوزۀ معنا

 ها در برابر رول کروناموزه (20
 هشو تصميم براي فرار از آسيب کرونا (21

 شکار کرونا در ایران و جهان (22

ة طواسبههایي دیده شده که کرونا را، هاي فارسي، مثالعالوه بر این، در بين نمونه
 اند:در قالب اسب تعریب کردهسرعو باالي انتشار آن، 

 تازد.به پيش مي اکرون (21

 کرونا بر روي کرۀ زمين وتازتاخو (25

 . ویروس یک انسان است. 6ـ5
 ي از ویروس نيز در ميان گویشورانسازويشخصتوصيب ویروس کرونا در قالب انسان و 

هاي جنگ، (، بعد از استعاره1طبق جدول ) کهچنانزبان فارسي بسيار متداول اسو، 
ي هاي زیر گواهاند. مثالشده را به خود اختصاص دادههاي مشاهدهبيشترین حجم استعاره

 بر این ادعا هستند:
 کرونا دموکرات نيسو. (25

 شود.کرونا پررو مي (20

 ي شلوغهاابانيخبا کرونا در  شانهبهشانه (27

 دارتاجهمزیستي با ویروس  (21

 تواند ترامپ را شکسو دهد؟ميکرونا  (23

 کرونا جان قاچاق سوخو را گرفو. (10

 کرونا مهمان ناخوانده (11

اند و درواقع، به هاي انسان را به کرونا نسبو دادههاي باال، همگي، خصوصيومثال
ها در دستة استعاره گونهنیابندي ليکاف و جانسون، دهند. طبق طبقهکرونا شخصيو مي

( با یاري جستن از یک 25مثال، جملة )عنوانگيرند. بهقرار مي 1يتشناخيهستهاي استعاره

                                                            
1. ontological metaphor 
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ا با کرون؛ کندتصویر سياسي، ویروس کرونا را با الگوي معنایي انسان تعریب مي
 کند. حقوق مردم و نظریات آنها، مفهوم دیکتاتوري را تداعي مي گرفتندهیناد

 . ویروس بازی است. 7ـ5
ر جریان باشد که د باخو و بردرسد وي شناختي بازي به رهن ميشاید اولين پيامي که در الگ

گيرد. ایدۀ اصلي دیگر در حوزۀ معنایي بازي، متحد شدن در بازي با کرونا مورد توجه قرار مي
بررسي،  هاي تحوحال، براساس فراواني این نوع استعاره در دادهعليه کروناسو. بااین یک تيم

زبانان گرایشي براي توصيب کرونا در قالب معنایي بازي رسد که فارسيبه نظر مي گونهنیا
 ندارند و این حوزۀ مبدأ، در فرهنگ ایراني، براي توصيب بيماري در اولویو قرار ندارد.

 برندگان و بازندگان کرونا (12

 . ویروس ابزار است. 8ـ5
حوزۀ ابزار اسو که در آخرین حوزۀ معنایي مورداستفاده جهو توصيب ویروس کرونا 

 شود:جمالت زیر دیده مي
 خوردگان از ملو ایران آویزان ویروس شدند.سيلي (11

توان به آن آویزان شد. این ( کرونا را همچون قالبي تلقي کرده اسو که مي11) نمونة
به  کند که براي رسيدناي سياسي در بر دارد و به دشمنان ایران اشاره مياستعاره انگيزه

، در پي استفاده از کرونا هستند. دشمنان ایران که در پي جستن راهي براي خویشاهداف 
بار کرونا را ابزاري براي نيل به اهداف خود قرار اند، اینبرقراري ارتباط با ملو ایران بوده

 . اندکردهاند و دولو ایران را به ناتواني در کنترل انتشار ویروس متهم داده
داند که انرژي فراواني دارد و قادر اي ميفنر فشرده منزلةبهرا  ( نيز ویروس15جملة )

اي بزرگ بيافریند. به بيان دیگر، رعایو موارد اسو نيروي عظيمي وارد کند و فاجعه
شود؛ لذا اگر کرونا را چون فنري تصور بهداشتي منجر به بهبود اوضاع سالمو مردم مي

که این فنر رها شود، انرژي مضاعفي را آزاد شود. هنگامي کنيم، در این شرایط جمع مي
با شرایط جامعه نيسو. با عدم رعایو موارد بهداشتي، کرونا )فنر(  شباهويبکند که مي

 گذارد. شود و در هر موج و پيک کرونایي، تلفات بيشتري بر جاي ميرها مي
 نگذاریم فنر کرونا آزاد شود. (15
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ود هاي موجناختي مبدأ، فراواني استعاره(، به تفکيک حوزۀ ش1( و نمودار )1جدول )
که قبالً نيز اشاره شد،  همان گونهدهند. نشان مي وضوپبهدر پيکرۀ تحو بررسي را 

هاي معنایي، در فرهنگ فارسي اولویو دارند و این هاي جنگ، بيش از سایر حوزهاستعاره
نگ در توصيب هاي جي مفاهيم و استعارهسازبرجستهي از آن اسو که احتماالً حاک

 داده براي این ملو دارد.  ویروس کرونا ریشه در تاریخ و اتفاقات رخ

 های مربوط به کرونانوع و فراواني استعاره .0جدول 

 فراوانی نوع استعاره
 115 استعارۀ جنگ

 25 استعارۀ انسان
 .1 استعارۀ سفر

 14 استعارۀ نیروی طبیعی
 11 استعارۀ حیوان وحشی

 2 ابزاراستعارۀ 
 2 استعارۀ بازی
 1 استعارۀ آتش

 1.5 کل

 
ها در هر حوزۀ معنایي(، نمودار فراواني استعاره0نمودار)
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 گیری. نتیجه6

هاي هایي که در تعریب و تفسير ویروس جدید کرونا در روزنامهدر این پژوهش، استعاره
مي هاي مفهواستعارهبررسي قرار گرفو. بدین منظور، تئوري  فارسي مشاهده شد مورد

( به کار برده شد. 2005هاي همگاني کوچش )( و نظریة استعاره1310ليکاف و جانسون )
ي وجوجسوهاي شناختي بين دو حوزۀ معنایي مبدأ و مقصد، به همچنين، طبق تطبيق

ي آنها تالش براي یافتن تجل درهاي کلي دربرگيرندۀ هر حوزۀ معنایي پرداختيم و استعاره
 یافتيم.  هایي دسوان روزمره به نمونهدر زب

 ;Semino et. al., 2018هاي قبلي )مانند، هاي ما با نتایج پژوهشبخشي از یافته

Gibbs & Frank, 2002; Reisefield & Wilson, 2004)  همسو بوده اسو. پژوهش
رونا شده در مورد ویروس کهاي استفادهحاضر، با مطالعة زبان مطبوعات، به بررسي استعاره

هاي معنایي، حوزۀ جنگ بيش از همة موارد در پرداخو و نشان داد که در بين همة حوزه
 (. 1و نمودار  1اولویو بوده اسو )رجوع شود به جدول 

هاي مبدأ هاي فارسي منجر به تجلي حوزهاز داده آمدهدسوبههاي کاوشي در نمونه
 از: جنگ، سفر، نيروي طبيعي، حيوان وحشي، اندعبارتمتعددي در توصيب کرونا شد که 

هاي مبدأ، با ارائة فراواني ( این حوزه1( و نمودار )1انسان، بازي، ابزار و آتش. در جدول )
مثال، قالب شناختي و مفهومي عنواناند. بهنمایش داده شده وضوپبهآنها در زبان روزمره، 

. اندافتهها تجلي یها در استعارهمة حوزهو قالب آتش کمتر از ه جنگ بيش از همه
صورت طبيعي و ناخودآگاه، در هاي متداول در ميان گویشوران یک فرهنگ، بهاستعاره

هاي جنگ در ميان گویشوران زبان فارسي روند. ظاهراً استعارهزبان روزمره به کار مي
 رایج بوده و کامالً در نظام رهني آنها ریشه دوانده اسو.

 «دادساختار روی»هم دیگري که در این کاوش بدان اشاره شد، استعارۀ همگاني نکتة م
اي اسو. در این پژوهش، هاي مبدأ و مقصد ویژههاي خاص با حوزهبود که معرف استعاره

هایي در تفسير و درک عمل، اهداف، هاي ساختار رویداد که استعارهدریافتيم که استعاره
ینکه ا ترمهمپردازند و نه اشياء و نکتة توصيب رخدادها مي حاالت و امثال آن هستند، به

اختار هاي ساعضاي بدن انسان درگير هستند، استعاره ازآنجاکه در توضيح اعمال و حاالت،
 شوند. رویداد همگاني و مستقل از فرهنگ تعبير مي
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ه در کاي متناسب با فرهنگ خود اسو هاي مبدأ ویژهي، هر زبان داراي حوزهطورکلبه
اهيم، اي مفدهد. درک استعارهتفسير مفاهيم پيچيده و انتزاعي، گویشوران را یاري مي

هاي رهن ما که حاوي تجربيات ما از دنيا صورت منظم و طبيعي و از طریق طرحوارهبه
افتد؛ بنابراین، ممکن اسو درک ما از اتفاقات دنيا و اشياء پيرامون، هستند، اتفاق مي

ها در هاي متفاوت، متمایز باشد. ارزیابي استعارهفضاهاي رهني در فرهنگاین  واسطةبه
ه از هاسو کهاي مختلب مستلزم مطالعه و بررسي فضاهاي رهني گویشوران آن زبانزبان

 . ابدیيماي ظهور طریق زبان استعاره
نا هایي در توصيب بيماري جدید کرومنظور بررسي استعارهاین پژوهش تالشي بود به

 هاي مبدأو به یاري حوزه شوديمکه براساس آنها، ویروس در قالب حوزۀ مقصد معرفي 
توانند به هاي آتي ميشود. پژوهشمتعددي، مبتني بر فرهنگ ایراني، تعبير و تفسير مي

هوم تري را که در قالب مفبررسي ویروس کرونا در حوزۀ مبدأ بپردازند و مفاهيم گسترده
 توانند تحقيقي مشابه درخصوصکشب کنند؛ عالوه بر این، مي شوندکرونا تعریب مي

صورت حوزۀ مقصد، صورت حوزۀ مبدأ و چه بهویروس جدیدي به نام کاوازاکي، چه به
ها، ویروس کاوازاکي، بر خالف کرونا، رالباً در ميان کودکان انجام دهند. طبق گزارش

ر تفسير د کاررفتهبههاي اي استعارهلهرسد بررسي مقابرو، به نظر ميرؤیو شده اسو. ازاین
 توجه خواهد بود. این دو بيماري جالب

هاي معنایي متعددي ازآنجاکه ویروس کرونا ویروس جدیدي اسو و در قالب حوزه
هومي هاي مفمند به حوزۀ استعارههاي این تحقيق براي محققان عالقهتعریب شده، یافته

هاي ین حوزه قادرند نتایج این پژوهش را با پژوهشرسد و پژوهشگران اجالب به نظر مي
 آتي خود مقایسه کنند.

 ازلطبيخالهایي مواجه بودیم که اشاره به آن در انجام این تحقيق، ما با محدودیو
ۀ اي خاص و متمرکز دربارنيسو. ازآنجاکه ویروس کرونا یک رویداد جدید بود، پيکره

؛ ها ما را یاري رساندآوري دادهاشو تا در جمعهاي مربوط به این ویروس وجود ندداده
، این ویروس و خاصاي مناسب هاي آتي، با دسترسي به پيکرهممکن اسو پژوهش لذا

 ، تکميل و تقویو کنند.دیيتأبتوانند نتایج حاصل از این پژوهش را 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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