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تحلیل انتقادی استعارۀ دستوری در گفتمان سیاسی روزنامههای داخلی
 ابراهيم رضاپور
چکیده
استعارۀ دستوری يکی از موضوعات اساسی در نقشگرايی نظاممند است که در سالهای اخير توجّه بسياری از محقّقان را به خود
جلب کرده است .پرسش اصلی تحقيق اين است که کارکردهای استعارۀ دستوری مانند اسمسازی و وجهيت در گفتمان سياسی
چيست و چرا رسانهها از استعارههای دستوری استفاده میکنند؟ در حقيقت هدف اصلی تحقيق اين است که نقش استعارۀ دستوری
در گفتمان سياسی بر اساس دستور نقشگرای نظاممند توصيف و تبيين گردد .در اين تحقيق کارکردهای اصلی استعارۀ دستوری
اسمسازی و وجهيت در گفتمان سياسی مورد بررسی قرار گرفته است .دادههای تحقيق از متون سياسی دو روزنامۀ رسالت و شرق
استخراج شده است که بسامد استعارۀ دستوری اسمسازی در متون سياسی روزنامۀ رسالت  108مورد و بسامد استعارۀ وجهيت 90
مورد بوده است و بسامد استعاره اسمسازی در متون سياسی روزنامۀ شرق  901مورد و بسامد استعارۀ وجهيت  91مورد بوده است.
نتايج تحقيق نشان میدهد که کارکردهای اصلی استعاره اسمسازی ،برجستهسازی نقاط قوّت خودیها ،برجستهسازی نقاط ضعف
غيرخودیها ،پنهانسازی ايدئولوژیها و پوشيدگی پيام ،ايجاد انسجام و پيوستگی معنايی ،متراکمسازی اطّالعات و به تبع آن
پيچيدگی پيام ،تغيير توزيع آغازگر و پايان بخش و اطّالع کهنه و نو و برجستگی عناصر در بند است .همچنين نتايج تحقيق نشان
میدهد که کارکردهای اصلی استعارۀ وجهيت در متون سياسی بازنمايی عينی ايدئولوژیها ،بيان نگرش نويسنده و ميزان قطعيت
وقوع گزاره و برجستهسازی ايدئولوژیهاست.
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استعاره دستوری يکی از مهمترين نوآوریها در زبانشناسی نقشگرای نظاممند در دو دهه گذشته بوده است .استعارۀ
دستوری تاکنون از طريق دو انگارۀ اليهای و معنايی 1مورد بررسی قرار گرفته است .انگارۀ اليهای استعارۀ دستوری را بر
حسب تنش اليهای بين معنی شناسی گفتمان و واژگان دستور مورد بحث و بررسی قرار داده است .استعارۀ دستوری از
منظر مارتين )221: 2339( 9بازنمايیکننده تنش بين دستور (گفتهپردازی متن) و معنیشناسی (معنای متن) است بطوری
که زبان بايد بر مبنای حدّاقل دو سطح خوانش شود :سطحی که مستقيماً بازنمايیکننده دستور است و سطح فراتر از آن با
معنیشناسی مرتبط است .از منظر انگارۀ معنايی وقتی توالی واژهها به مثابه بند مرکّب يا فرايند به مثابه فعل لحاظ شود،
صورت متجانس خواهيم داشت و وقتی که توالی واژه ها به مثابه چيزی غير از بند مرکّب و يا فرايند به مثابه چيزی غير از
فعل باشد ،صورت استعاری خواهيم داشت (هليدی و متيسن .)198 :2333 ،1دوريم )5: 1025( 5اشاره کرد که در حقيقت
استعارۀ دستوری بر حسب انگارۀ معنايی محصول روابط بين اليهای ميان معنیشناسی گفتمان و واژگان دستور نيست،
بلکه محصول روابط درون اليهای بين مقوالت معنايی است .امّا انگاره سوّمی را دوريم ( )22: 1025تحت عنوان انگارۀ
تلفيقی 4مطرح کرده است :استعارۀ دستوری در انگارۀ تلفيقی ساخت زبانی است که محصول تنش اليهای بين معانی
انديشگانی (تجربی و منطقی) و بينافردی در معنیشناسی گفتمانی و واژگان دستور است .پرسش اصلی تحقيق اين است
که کارکردهای اساسی استعارۀ دستوری در گفتمان سياسی فارسی چيست و چرا رسانهها از استعارۀ دستوری در متون
استفاده می کنند؟ نگارنده سعی کرده است در اين تحقيق بر اساس اصول دستور نقشگرای نظاممند با استفاده از
تحقيقات انجام شده در متون سياسی انگليسی تصويری نسبتاً روشن از کارکردهای استعارۀ دستوری اسمسازی و وجهيت
در متون سياسی فارسی ارائه نمايد .روش تحقيق از نوع توصيفی-تحليلی و مقايسهای است که نگارنده با استفاده از
الگوی نقش گرايی هليدی در زمينه استعارۀ دستوری و همچنين از رويکردهای انتقادی تحليل گفتمان از جمله الگوی
واندايک 7به تجزيه و تحليل استعارههای دستوری پرداخته است.
 .2کارکردهای استعارۀ دستوری در گفتمان
سوشينسکين )213: 1008( 8در زمينۀ استعارۀ دستوری اشاره کرد که هدف از بکارگيری استعارههای دستوری
جهتدهی واژگان و دستور در مسيری است که گوينده میخواهد تأثير خاصّی را بر مخاطبان القا کند .در استعارههای
دستوری انديشگانی ،مشخّصههای واژگان دستور دوباره چينش میشوند تا ديدگاه خاصّی از واقعيّت را منعکس کنند
يعنی نويسندگان با استفاده از استعاره های دستوری روش متناوب و جايگزينی را برای ساخت تصويری از واقعيّت
میسازند .ملروز )1009( 3مدّعی است استعارۀ دستوری در هر گفتمان که بصورت اسمسازی بازنمايی شدهاند ،بجای
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حفظ شرايط موجود ايدئولوژيک بعنوان سالحی برای به چالش کشيدن آن مبدّل شده است .به نظر نگارنده اگرچه
هدف نويسندۀ متون سياسی استفاده از استعارۀ دستوری جهت برجستهسازی ايدئولوژی خودی است ،امّا در بعضی موارد
همين ابزار میتواند برخالف هدف نويسنده عمل کند و بجای برجستهسازی ايدئولوژی خودی ،باعث حاشيهرانی
خودیها شود .بعبارت ديگر ،همۀ ابزارهای ايدئولوژيک از جمله استعارۀ دستوری میتوانند نقشهای دوگانه
برجستهسازی و حاشيهرانی ايدئولوژیها را داشته باشند.
 .3انواع استعاره دستوری
همان طوری که در بخش مقدمه اشاره شد ،استعارۀ دستوری محصول تنش بين واژگان دستور و معنیشناسی گفتمان
است و استعارۀ دستوری از منظر انگاره اليهای به مثابه بازسازی روابط بين معنیشناسی گفتمان و واژگان دستور توصيف
شده است که منجر به ايجاد تنش اليهای میشود (دوريم .)1: 1025 ،از منظر انگارۀ اليهای ،دو نوع استعارۀ دستوری در
بند وجود دارد :استعارههای وجه و وجهيت 2و استعارههای گذرايی .1بر حسب مدل نقشهای معنايی اينها به ترتيب
استعارههای بينافردی و انديشگانی ناميده میشوند .استعاره منجر به بسط معنايی میشود :استعاره از طريق توليد الگوهای
جديد بازنمايی ساختاری ،حوزههای نظاممند جديد معنا را ايجاد کرده است (هليدی و متيسن .)414: 1001 ،بعبارت
ديگر هر ساخت دستوری دارای دو صورت متجانس و نامتجانس است که در حقيقت استعارۀ دستوری صورت
نامتجانس هر ساخت دستوری به شمار میرود .بنابراين بر اساس اصل تصويرگونگی میتوان دريافت که هر يک از دو
صورت دستوری متجانس و نامتجانس بازنمايیکننده معنای متفاوتی خواهند بود .چنين تفاوت معنايی را تامپسون (2334
 )245:مورد تأکيد قرار داده است .البته وی به اين نکته هم اشاره کرد که نمیتوان مرز قاطعی بين صورت متجانس و
استعاری قائل شد ،بلکه دو صورت متجانس و نامتجانس را بايد بصورت پيوستار در نظر گرفت که بازنمايیکننده معنای
متفاوتی خواهند بود .تامپسون ( )245 :2334استعارۀ دستوری را شامل بيان معنا از طريق صورت واژگان -دستور در نظر
گرفته است که اساساً برای بيان نوع متفاوت معنا تکامل يافتهاند.
 .1-3استعارۀ دستوری اندیشگانی
اسمسازی ،منبعی قوی برای توليد استعارههای دستوری است .از طريق اين ابزار ،فرايندها (افعال) و ويژگیها (صفات)
بصورت استعاری به اسم تبديل میشوند و بجای فرآيند يا صفات در بند ،آنها به مثابه شيئ و گروه اسمی عمل میکنند
(هليدی .)951 :2331،هليدی ( )959 :2331معتقد است که بتدريج استعاره اسمسازی به گونههای ديگر در گفتمان
بزرگساالن توسعه يافته و نشانۀ قدرت و اعتبار شده است .بيان استعاری با گفتمانهای قدرت و کنترل مرتبط هستند و
استعاره انديشگانی در حقيقت همپوشی بين معنا و دستور است .استعارۀ دستوری گذرايی يکی ديگر از انواع استعاره
انديشگانی است که نوع فرايند در صورت نامتجانس تغيير میکند ،مثالً صورت نامتجانس بندی مانند "چنين پديدهای در
همۀ رشتههای علمی ديده میشود" بدين شکل بيان میشود :چنين پديدهای در همه رشتههای علمی به چشم میخورد که
در حقيقت نوع فرآيند در صورت متجانس ذهنی بوده و امّا در صورت نامتجانس نوع فرآيند مادّی است .استعارههای
mood & modality metaphors
transitivity metaphor
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منطقی و تجربی از منظر مارتين ( )107: 2331با يکديگر همکاری میکنند وقتی که روابط انسجامی بيرونی بصورت
استعاری درک شود و چنين تعاملی بين دو نوع استعاره منجر به افزايش ميزان انتزاع متن شده بطوری که دسترسی بخش
وسيعی از افراد جامعه را به محتوای متن مذکور ناممکن میسازد (دوريم.)9: 1025 ،
 .2-3استعارۀ دستوری بینافردی
تاورنيرز ( )8: 1001استعارۀ دستوری بينافردی را به مثابه مضاعفسازی معنای نشانهشناختی و مضاعفسازی زمينه بر
حسب معنا تعريف کرده است .دو نوع استعارۀ دستوری بينافردی شامل استعارههای وجه و وجهيت است .در استعاره
وجهيت افزوده وجه تبديل به يک بند میشود ،مثالً بند "علی احتماالً فردا به مدرسه میرود" بصورت "احتمال میرود
که علی فردا به مدرسه برود" بيان میشود و در حقيقت يک بند تبديل دو بند میشود .در استعارۀ وجه ،حالت بند تغيير
میکند و در حقيقت يک حالت میتواند دو يا چند نقش زبانی را بازنمايی کند .گوينده به داليل کالمی میتواند بجای
استفاده از وجه خبری از وجه پرسشی استفاده نمايد؛ مثالً گوينده بجای استفاده از وجه خبری "نمک و شکر برای انسان
مضرّ است" را بصورت وجه پرسشی "آيا میدانيد که نمک و شکر برای انسان مضر هستند؟" بيان نمايد .وو و تانگ
( )29: 1020معتقدند که کارکرد اصلی استعارۀ وجهيت انعکاس نظرات گوينده و بيان عواطف است .استعارۀ وجهيت
ذهنی ،برای معرّفی نوعی ديدگاه به کار میرود و بصورت نقل قول مستقيم بيان میشود .اين نوع استعاره تا حدّی
عينيتسازی را افزايش میدهد .اسمسازی فعل وجهی نه تنها تمايل به وجهيت را منعکس میکند ،بلکه نقش اساسی در
ايجاد ارتباط و اتصال را برخی اوقات بازی میکند .زو ( )228: 1003معتقد است که چينش جهتگيری واضح و مستقيم
(فاعلی) و غيرمستقيم (مفعولی) بر اساس استعاره است يعنی عبارات وجهی از واژهها به بندها از طريق افزودن بند فرافکنی
بسط میيابد.
 .4چارچوب نظری تحقیق
تحليل کالم انتقادی گرايشی است که از بطن جامعهشناسی جوانه زده است و قصد عملی و کاربردی آن اين است که با
مطالعۀ کالم و متون (مثال متون و گفتمان رسانهای و آموزشی) جهانبينی و روابط قدرت ناشناخته و نهفته برای مردم را
عيان سازد (فاولر2332 ،؛ فرکالف و وداک .)2337 ،در اين گرايش اعتقاد بر اين است که عواملی همچون بافت
تاريخی ،روابط قدرت در جامعه ،ساختارها و فرآيندهای اجتماعی و فرهنگی و جهانبينیها ،زبان (کالم و متن) را شکل
داده و میدهند و از طريق کاربرد مستمر زبان در جامعه اين بافتها و روابط ،ساختارها و جهانبينیها تثبيت و ماندگار
می شوند و بنابراين بين آن عوامل و زبان رابطه دو سويه و تأثيرپذيری متقابل برقرار است (دبيرمقدّم.)51-52: 2989،
وندايک ( )45: 1001ايدئولوژی را شامل مجموعهای از باورهای مشترک بنيادی و محوری گروههای اجتماعی در نظر
گرفته است .تحليل گفتمان به نقش گفتمان در بازنمايی و بازتوليد قدرت و سوء استفاده از قدرت (سلطه) و به مطالعۀ
تعامل بين ساختارهای خُ رد و کالن و همچنين تعامل بين ساختارهای گفتمان و ساختارهای جامعه میپردازد .وندايک
( )155: 2987معتقد است که ساختارهای گفتمانی عموماً به طور غيرمستقيم بيانگر ايدئولوژیها هستند .نظريه ايدئولوژی
J. Wu & L. Tang
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در قالب مثلّثی مفهومی بيان می شود که جامعه ،گفتمان و شناخت اجتماعی را با چارچوب گفتمانکاوی انتقادی به هم
پيوند میدهد .شناخت اجتماعی نظامی از بازنمودها و فرايندهای ذهنی اعضای گروه است .ايدئولوژیها به لحاظ ذهنی
بازنمود ويژگیهای اجتماعی بنيادی يک گروه نظير هويت ،وظايف ،اهداف ،هنجارها ،ارزشها ،جايگاه و منابع آن
هستند (وندايک .)113-118: 2987 ،وندايک ( )81-49: 1000راهبردهای ايدئولوژيک را برای توصيف و تبيين
ساختارهای گفتمانی معرّفی کرده است که برخی از راهبردهای مورد استفاده در تحقيق حاضر عبارت است از)2 :
برجستهسازی نقاط قوّت خودی (راهبرد کالن معنايی) :در بافت مناظره درباره مهاجرين ،افراد سعی میکنند به منظور
برجستهسازی نقاط قوّت خودی نسبت به مهاجرين مهماننوازی و همدردی نمايند و چنين وانمود میکنند که نسبت به
مهاجرين تعصّب نژادی ندارند و در راستای حمايت از حقوق بشر و همسويی با قوانين و توافقات بينالمللی نسبت به
پذيرش مهاجرين استقبال میکنند )1.برجستهسازی نقاط ضعف غيرخودیها (راهبرد کالن معنايی) :مقولهسازی افراد
بصورت درونگروهی و برونگروهی (قطبیسازی و غيريتسازی) بدون ارزش و تصادفی نيست ،بلکه هنجارها و
ارزشها دارای کاربردهای ايدئولوژيک هستند و در حقيقت گروههای غيرخودی بگونهای منفی در محتوای گفتمان
تجلّی میيابند )9 .واژگانگرايی :در مناظرهها در سطح خُرد ،تحليل به بيان مفاهيم و باورهای زيربنايی از طريق عناصر
واژگانی خاص ،نياز هست و معانی مشابه از طريق واژههای مختلف بسته به جايگاه ،نقش و اهداف و ديدگاههای گوينده
به مثابه مشخّصههای بافتی بيان میشوند )1 .تکرار :تکرار لفظی يا معنايی يکی از راهبردهای بالغت است و نقش مهمّی
در برجستهسازی ايدئولوژی خودی و حاشيهرانی ايدئولوژی غيرخودی دارد )5 .صداقت و روراستی :يکی از راهبردهای
استدالل صداقت است و گويندگان وانمود میکنند که استدالل آنها همراه با صداقت و روراستی است .فاولر و همکاران
( )80: 2373مدّعی شدند که اسمسازی بطور بالقوه باعث پنهانسازی و پوشيدگی پيام میشود و رفتارهای پنهانسازی را
تداوم میبخشد .فرکالف ( )17: 2331در معرّفی اسمسازی میگويد :اسمسازی تبديل بند به اسم يا گروه اسمی است و
اسمسازی همراه با مجهولسازی با مشخّصههای مهم ايدئولوژيک متون نظير پوشيدگی و پنهانسازی نظاممند عامليت
سروکار دارند و هر دو اجازه میدهند تا عامل حذف شود .فاولر ( )80: 2332مدّعی است که اسمسازی رفتارهای پنهان
سازی خصوصاً در حوزههای روابط قدرت و نگرشهای نويسنده را در بر میگيرد.
 .5روش تحقیق
روش تحقيق از نوع توصيفی -تحليلی و مقايسهای است .دادههای تحقيق از روزنامههای رسالت و شرق استخراج شده
است .فضای سياسی جامعه در حاضر بطور کلّی شاهد تقابل دو ايدئولوژی اصولگرايی و اصالحطلبی است که روزنامۀ
رسالت بازنمايیکننده ايدئولوژی اصولگرايی و روزنامۀ شرق بازنمايیکننده ايدئولوژی اصالحطلبی هستند .بنابراين
دادههای تحقيق شامل بيست سرمقالۀ سياسی است که از دو روزنامۀ مذکور انتخاب شدهاند .در تحقيق حاضر ،تنها دو
استعارۀ استعاری اسمسازی و وجهيت مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند .نگارنده با انتخاب دو روزنامه با دو
ايدئولوژی متفاوت به مقايسه کاربرد استعارۀ دستوری اسمسازی و وجهيت در آنها پرداخته است تا مشخّص شود هر يک
از روزنامهها از چه شيوههايی جهت بهرهگيری از اين دو ابزار ايدئولوژيک استفاده کردهاند .در حقيقت يکی از اهداف
اصلی تحليل گفتمان انتقادی ،عينيت سازی ايدئولوژی در گفتمان است ،بعبارت ديگر ،تحليلگران انتقادی سعی میکنند
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نيات و باورهای گوينده/نويسنده را برای مخاطبان شفّافسازی کنند تا مخاطبان براحتی بتوانند به باورهای آنان پی ببرند.
بنابراين سعی شده است با تجزيه و تحليل استعارههای دستوری در دو روزنامه مذکور بازنمايی ايدئولوژیهای روزنامهها
مورد بررسی قرار گيرد.
 .6تجزیه و تحلیل دادهها
در اين تحقيق بيست سرمقالۀ سياسی (ده سرمقاله از روزنامۀ رسالت و ده سرمقاله از روزنامۀ شرق) از دو روزنامۀ رسالت
و شرق انتخاب شده اند که موضوعات تمام آنها در زمينۀ انتخابات رياست جمهوری سال  2931در جمهوری اسالمی
ايران است .سپس استعارههای دستوری اسمسازی (انديشگانی) و وجهيت (بينافردی) از متون مذکور استخراج شدهاند که
تجزيه و تحليل آنها به شرح زير است.
 .1-6نمونههایی از استعارات دستوری اسمسازی و وجهیت در متون سیاسی روزنامه رسالت
الف) استعارههای اسمسازی
 )2گستردگی ،عمق و ژرفای مشارکت مردم در انتخابات ،دوستان انقالب را در سراسر جهان شاد و دشمنان اسالم و نظام
را غمگين میکند (رسالت ،شمارۀ  ،8280صفحۀ اصلی).
در اين بند مرکّب ،برجستگی عبارت اسمی حاصل از استعاره اسمسازی در ابتدای بند کامالً مشهود است و نويسنده سعی
کرده است تا ميزان مشارکت مردم را با استفاده از عبارات استعاری گستردگی ،عمق و ژرفای حاصل از صفات گسترده،
عميق و ژرف برجسته سازد و همچنين واژۀ مشارکت حاصل استعاره اسمسازی از فعل "شرکت کردن" است .بنابراين
اين عبارت مشخّص شده حاصل دو نوع استعارۀ دستوری اسمسازی يعنی صفت و فعل است که در نهايت صفات
گسترده ،عمي ق و ژرف بصورت اسم در جايگاه آغازگر بند نشاندار و نامتجانس ظاهر شدهاند تا بتوانند بخاطر
برجسته سازی ابعاد مختلف مشارکت مردم در انتخابات در کانون توجّه مخاطبان قرار گيرند و از طرف ديگر کارکرد
اساسی استعاره اسمسازی در بند فوق ،تغيير توزيع آغازگر /پايانبخش و ساخت اطّالع است .صفات مذکور و همچنين
فرايند "شرکت کردن" در جايگاه پايانبخش بند بینشان قرار داشتند که همگی در بند نشاندار در جايگاه آغازگر ظاهر
شدهاند و همچنين عناصر مذکور در بند بینشان جزء اطّالع نو و امّا در بند نشاندار جزء اطّالع کهنه محسوب میشوند.
در اين عبارت استعاری عامل/کنش گر يعنی مردم حذف نشده است؛ زيرا نويسنده خواسته است نقش عامل را در اين
عبارت استعاری برجسته سازد .عالوه بر متراکمسازی اطّالعات و پيام در اين بند ،استعارۀ دستوری با برجستگی پيام باعث
شده است تا پيام در کانون توجّه شنونده قرار گيرد .بنابراين نويسنده با استفاده از راهبرد ايدئولوژيک واژگانگرايی،
واژگانی را انتخاب کرده است که باعث برجستهسازی مشارکت مردم در انتخابات شده است.
 )1فروکاستن عناصر تنشزا و تعارضآفرين ،اهتمام به رقابت مثبت و پرهيز از درگيری و دست به يقهشدنهای سياسی
يکی از بديهيات و مقدّمات رقابت در انتخابات اسالمی است (رسالت ،شمارۀ  ،8293صفحۀ اصلی).
در اين بند استعارات اسمسازی فروکاستن ،اهتمام ،پرهيز از درگيری و دست به يقه شدن باعث انسجام بيشتر متن شدهاند
و در حقيقت استعارۀ دستوری انديشگانی نقش مهمّی در فرانقش متنی ايفا میکند .نويسنده در اين بند با استفاده از
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استعارههای دستوری اسمسازی توانسته است عامل/کنش گر را از جمله حذف نمايد و اين کارکرد استعارۀ دستوری
باعث پنهانسازی و پوشيدگی پيام و ايدئولوژی شده است .بعبارت ديگر با حذف کنشگر در بند معلوم نيست که
نويسنده چه گروه يا گروههايی را مورد خطاب قرار میدهد .از طرف ديگر نويسنده با قرار دادن سازههای حاصل از
استعارههای اسم سازی در ابتدای عبارات ،باعث برجستگی آنها شده است و بدين ترتيب اين استعارههای بيشتر در کانون
توجّه مخاطب قرار میگيرند .در حقيقت فرايندهای "ف روکاستن ،اهتمام ورزيدن ،پرهيز کردن و دست به يقه شدن" در
بندهای بینشان بصورت اسم همگی در جايگاه آغازگر بند نشاندار ظاهر شدهاند که چنيش چنين عناصری در جايگاه
آغازگر باعث انسجام معنايی در ذهن مخاطبان میشوند و از طرف ديگر نويسنده با استفاده از اين کارکرد استعارۀ
دستوری و راهبرد ايدئولوژيک واژگانگرايی وندايک سعی کرده است نقاط ضعف رقيب را برجسته سازد.
 )9ناديده گرفتن ارزشهای اسالمی در تبليغات ،چشمپوشی از ارزشهای اسالمی در تبليغات و توسّل به ابزارها و
امکانات غيراسالمی و حتّی ضدّاسالمی در انتخابات  ........راهاندازی کارناوالهای تبليغاتی همراه با موسيقی و حرکات
زننده ،برگزاری ميتينگهای انتخاباتی با سوء استفاده از بيتالمال ،بهرهبرداری تبليغاتی از زنان و دختران بدپوشش  ...از
جمله مواردی است که اسالمی بودن انتخابات را در معرض خطر قرار میدهد (رسالت ،شمارۀ  ،8293صفحۀ اصلی).
در بند مرکّب فوق چندين بند از طريق استعاره اسمسازی تبديل به يک بند مرکّب شده است که در حقيقت پيام و
اطّالعات متن کامالً متراکم و فشرده شده و بنابراين فهم و درک متن نسبتا مشکلتر شده است .طبق ديدگاه مارتين
( )2331زمانی که روابط انسجامی بصورت استعاری درک شوند ،دسترسی بسياری از مخاطبان به محتوای متن بخاطر
افزايش ميزان انتزاع متن غيرممکن میگردد .بنابراين بخاطر ماهيت استعاری روابط انسجامی در متن فوق دسترسی
مخاطبان به محتوای متن کاهش میيابد .در اين بند مرکّب هم سازههای حاصل از استعارههای اسمسازی باعث انسجام
متن شده است و عالوه بر انسجام به نظر میرسد يکی ديگر از کارکردهای استعاره اسمسازی در اين بند مرکّب
پيوستگی معنايی و پيام است .بعبارت ديگر گروههای اسمی حاصل از کوتاهسازی بندها با پيوستگی خاصّی کنار هم قرار
گرفتهاند که مخاطبان عليرغم پيچيدگی متن بخاطر پيوستگی معنايی میتوانند معنای آن را راحتتر درک کنند .از طرف
ديگر نويسنده با حذف عامل/کنش گر سعی کرده است تا ايدئولوژی و نگرش خود را پنهان سازد و نويسنده با حذف
عامل خواسته است تا مخاطب در مورد متن اظهار نظر و ارزيابی کند .بعبارت ديگر نويسنده نخواسته است تا ايدئولوژی
و نگرش خود را بر مخاطبان تحميل نمايد و از اين طريق با استفاده از استعارههای اسمسازی خواسته است تاثيرات
بيشتری بر مخاطبان بگذارد .همان طوری که در تحقيق مطرح شده است ،يکی از کارکردهای استعارۀ دستوری
اسمسازی ،برجستهسازی نقاط قوّت خودیها و نقاط ضعف غيرخودیهاست که در تحليل انتقادی گفتمان اصطالحاً
غيريتسازی ناميده میشود .نويسنده در اين بند مرکّب نقاط ضعف غيرخودیها را از طريق کاربرد سازههای اسمی
حاصل از استعارههای اسمسازی يعنی ناديده گرفتن ارزشهای اسالمی ،چشمپوشی از ارزشهای اسالمی ،توسّل به
ابزارها و امکانات غيراسالمی ،راهاندازی کارناوال  ،...برگزاری ميتينگ انتخاباتی از بيتالمال و بهرهبرداری از زنان و
دختران بدپوشش برجسته ساخته است .بنابراين هدف تحليل انتقادی استعارههای دستوری عينيتسازی ايدئولوژیهای
پنهان در ورای استعارههای دستوری است .همچنين در متن فوق نويسنده از واژههای خاص از جمله ناديده گرفتن،
چشمپوشی و  ...جهت برجسته سازی نقاط ضعف گفتمان مخالف استفاده کرده است که در حقيقت چنيش واژگان
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حاصل از استعارۀ دستوری اسمسازی در متن فوق نشاندهندۀ بازسازی و انطباق دوباره صورت و معنی در بخش واژگان
دستور است و معنای گفتمانی و کاربردشناختی جديدی را بازنمايی کرده است .نويسنده سعی کرده است با استفاده از
راهبرد واژگانگرايی از منظر وندايک ايدئولوژی خودی را در ذهن مخاطبان جهت برجستهسازی نقاط ضعف
غيرخودی تثبيت نمايد .عالوه بر آن ،نويسنده از طريق راهبرد تکرار معنايی سعی کرده است باور خود را برای مخاطبان
طبيعی و مقبول جلوه دهد.
 )1عقالنيت در ارائۀ برنامههای کاربردی برای حلّ مشکالت فوری کشور و اجتناب از مناقشات بنيادين در اصول پذيرفته
شده نظام جمهوری اسالمی و پرهيز از بداخالقیهای سياسی اعمّ از تبليغات منفی ،تخريب رقيب و توسّل به عوامل غير
عقالنی و ضد عقالنی کامال مشهود بود (رسالت ،شمارۀ  ،8288صفحۀ اصلی).
نويسنده در بند فوق با بکارگيری اسمهای حاصل از فرآيند استعاره اسمسازی سعی کرده است انسجام متن را تقويت
کند .در اين بند هم عامل/کنش گر حذف شده است و نويسنده با بکارگيری استعارات اسمسازی سعی کرده است نقاط
مثبت خودیها را برجسته سازد و بکارگيری زياد اسمهای حاصل از استعاره اسمسازی در آغاز هر گروه اسمی باعث
برجستگی مفاهيم در ذهن مخاطب شده است و در حقيقت هارمونی و هماهنگی خاصّی بين برخی استعارههای اسمسازی
در بند يعنی عقالنيت ،اجتناب و پرهيز ايجاد شده است که تأثير خاصّی بر مخاطبان میگذارد .در ادبيات زبانشناسی اين
اصل پذيرفته است که ميزان برجستگی عناصر در سمت راست جمله در زبان فارسی نسبت به سمت چپ بسيار بيشتر
است .بعبارت ديگر ميزان برجستگی عناصر در سطح جمله بصورت پيوستار است که عنصر در آغاز جمله دارای ميزان
برجستگی بسيار بااليی است و همچنين ميزان برجستگی عناصر با عنصر مبتدا شده مرتبط است .بعبارت ديگر مبتدا در
جمله دارای ميزان برجستگی بااليی نسبت به ساير عناصر جمله است .بنابراين يکی از جلوههای اصلی فرايند اسمسازی
افزايش ميزان برجستگی عناصر است که در حقيقت عنصر با ميزان باالی برجستگی میتواند بيشتر از بقيه عناصر در ذهن
مخاطبان تثبيت گردد .بنابراين در فرايند اسم سازی ،سازه فعلی تبديل به اسم شده و عمدتاً در ابتدای بند ظاهر میگردد
که چنين کارکردی باعث برجستهسازی مفاهيم در ذهن مخاطبان خواهد شد .نويسنده در اين متن با استفاده از راهبرد
واژگان گرايی سعی کرده است واژگان خاص از جمله عقالنيت ،پرهيز از بد اخالقی و ...را جهت برجستهسازی نقاط
قوّت خودی انتخاب نمايد.
ب -استعارۀ وجهیت
 )5نگارنده بر اين باور است که هر انقالبی مبتنی بر آرمانهايی شکل میگيرد و اساساً بستر ظهور انقالبها؛ آرمانهايی
است که برخاسته از تحريکات ذهن ناخودآگاه و نيازهای سرکوب شده است (رسالت ،شمارۀ  ،8241صفحۀ اصلی).
 )4نکتۀ مهم اين است که قرار نيست کسی به نفع اصلح کنار برود و برود خانه بنشيند؛ بلکه بايد در ميدان بماند و اصلح را
تبليغ و ترويج کند( ....رسالت ،شمارۀ  ،8240صفحۀ اصلی).
 )7در نهايت تأکيد براين واقعيّت ضروری است که هيچ دولتی اعم از اصولگرا؛ اصالحطلب و يا مستقل را در دايره
عصمت و مصونيت از خطا و اشتباه نديده و از معرض نقد بدور نخواهيم داشت (رسالت ،شمارۀ  ،8234صفحۀ اصلی).
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دربارۀ نمونههای استعارۀ وجهيت فوق بايد گفت که نويسنده در نمونۀ يک ،ديدگاه خود را درباره گزاره يعنی
شکلگيری هر انقالب مبتنی بر آرمانها را به صراحت بيان کرده است تا مخاطب براحتی ايدئولوژی نويسنده را درک
کند .بنابراين يکی از کارکردهای اصلی استعارۀ وجهيت عينيتسازی ايدئولوژی نويسنده است و نکتۀ مهمّ ديگر در
مورد نمونۀ پنج اين است که نويسنده عامل/کنشگر (نگارنده) را در بند فرافکنی ذکر کرده است .بنابراين نويسنده،
مسئوليت همۀ گفتهها را پذيرفته است .نويسنده در نمونۀ ششم در حقيقت از دو بند فرافکنی استفاده کرده است .بعبارت
ديگر بند فرافکنی اوّل يعنی "نکته مهم اين است" در حقيقت کلّ بند مرکّب شامل بند فرافکنی دوّم و گزاره را مورد
توجّه قرار میدهد و نگرش و ايدئولوژی نويسنده را مورد تأکيد قرار میدهد تا مخاطب به اهمّيت گزاره بيشتر توجّه
نمايد و بند فرافکنی دوّم يعنی" قرار نيست" در حقيقت نگرش و ايدئولوژی نويسنده را درباره گزاره تبيين مینمايد.
بنابراين وجود دو بند فرافکنی وضوح ايدئولوژی نويسنده را دربارۀ گزاره دوچندان میسازد .پس از اين نمونه ،میتوان
چنين نتيجهگيری کرد که ممکن است نويسنده ،ايدئولوژی و نگرش خود را از طريق يک و يا چند بند فرافکنی دربارۀ
گزاره نشان دهد و همچنين دو يا چند بند فرافکنی باعث وضوح بيشتر ديدگاه و ايدئولوژی نويسنده میگردند .نويسنده

در استعارۀ وجهيت نمونۀ هفتم بخاطر اهمّيت موضوع و گزاره از يک بند فرافکنی با کاربرد استعاره اسمسازی" تأکيد بر
اين واقعيت" استفاده کرده است تا ضمن عينيتسازی ايدئولوژی ،ضرورت اهمّيت گزاره را برای مخاطب روشن سازد و
در حقيقت نويسنده بجای کاربرد دو بند فرافکنی (ضرورت دارد که بر اين واقعيّت تأکيد گردد) (استعاره وجهيت) از
يک بند فرافکنی همراه با استعارۀ اسمسازی استفاده کرده است که احتماالً بخاطر کوتاهسازی بند مرکّب بوده است .امّا
بخاطر ا نسجام و پيوستگی معنايی ،تأثير آن بر مخاطب بيشتر شده است .بنظر میرسد هر چه تعداد بندهای فرافکنی بيشتر
باشد ،عينيتسازی ايدئولوژی بيشتر است .نکتۀ ديگر اينکه نويسنده در نمونۀ پنجم عامل/کنشگر را در بند فرافکنی
آورده است و امّا در دو نمونه ديگر عامل/کنشگر ذکر نشده است .بنابراين حذف عامل در بند فرافکنی باعث سلب
مسئوليت از سوی کنشگر میگردد .بنابراين از بحث فوق میتوان نتيجهگيری کرد که استعارههای وجهيت برعکس
استعاره اسمسازی باعث وضوح و عينيتسازی ايدئولوژیهای موجود در متون سياسی میشوند و نويسنده از هر دو ابزار
استعارۀ اسمسازی و استعارۀ وجهيت در متون سياسی استفاده میکند و عالوه بر دليلی که قبالً ذکر شد ،يکی ديگر از
داليل کاربرد دو ابزار متضاد توسّط نويسنده به ايدئولوژی و نگرش او نسبت مقتضيات و مصالح خودیها مربوط
میشود؛ يعنی اگر نويسنده در جايی از متن و گفتمان احساس کند که نياز به پنهانسازی ايدئولوژی و پوشيدگی پيام
جهت برجستهسازی نقاط قوّت خودیها و نقاط ضعف غيرخودیها بصورت غيرمستقيم و ضمنی است ،از استعارۀ
دستوری اسمسازی استفاده می کند و اگر در جايی از گفتمان احساس شود که وضوح ايدئولوژی و برجستهسازی نقاط
قوّت خودی ها بصورت مستقيم بر مخاطب تأثير بيشتری دارد و اهمّيت تأکيد بر وضوح ايدئولوژی در گفتمان ضروری
باشد ،نويسنده از استعارۀ دستوری وجهيت استفاده میکند .بنابراين نويسندۀ متن و گفتمان سياسی از فنون و ابزارهای
ايدئولوژيک مختلف جهت برجستهسازی نقاط قوّت خودیها و نقاط ضعف غيرخودیها استفاده میکند .نويسنده در
نمونههای فوق سعی کرده است از طريق راهبرد صداقت و روراستی وندايک با استفاده از استعارههای وجهيت چنين
وانمود کند که استدالل وی با صداقت همراه است و بنابراين مخاطبان بدون هيچ مقاومتی ديدگاه نويسنده را میپذيرند.
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 .2-6نمونههایی از استعارههای دستوری اسمسازی و وجهیت در متون سیاسی روزنامه شرق
الف) استعاره اسمسازی
 )8تجربۀ ديرينه نشان داده يک رجل سياسی و مذهبی که در شرايط بحران توانسته با سکوت و تحمّل وگذشتکردن از
ناروا شنيدن ،به کار خود بدرستی ادامه دهد ،فردی خردمند و تواناست (شرق ،شمارۀ  ،2795ص .)2
کاربرد متعدّد استعارههای اسمسازی در بند فوق ،باعث انسجام متن شده است که در حقيقت يکی از کارکردهای اساسی
استعارۀ دستوری اسمسازی است .در حقيقت بند نشاندار فوق شامل چندين بند است :يک رجل سياسی و مذهبی که در
شرايط بحران توانسته سکوت کند ،تحمّل کند و از ناروايی که شنيده است ،گذشت کند ....بنابراين متراکمسازی
اطّالعات باعث شده است که مخاطبان با توجّه و دقّت بيشتری به کنکاش مفاهيم پرداخته و در نتيجه پيام بيشتر در ذهن
مخاطبان تثبيت شود؛ بطوری که مخاطبان پيام را بعنوان يک واقعيّت بپذيرند .همان طوری که هليدی و متسين ()1001
اشاره کردند ،استعاره از طريق توليد الگوهای جديد بازنمايی ساختاری ،حوزههای نظاممند جديد معنا را ايجاد میکند.
بنابراين استعارۀ دستوری با خلق حوزههای جديد معنا سعی میکند ميزان تفسيرپذيری پيام را افزايش دهد بطوريکه
مخاطبان با تفسير معانی مختلف موجود در پيام ،يکی از معانی را بعنوان واقعيّت بپذيرند و اين موضوع باعث میشود که
پيام به مخاطبان تحميل نشود ،چراکه مخاطبان در برابر معنای تحميلی مقاومت خواهند کرد .نويسنده همچنين با انتخاب
واژگان منا سب بصورت استعاری از جمله سکوت ،تحمّل و گذشت سعی کرده است با استفاده از راهبرد برجستهسازی
وندايک نقاط قوّت خودیها را برجسته سازد.
 )3در اوج تشتّت آرا پيرامون مناسبترين فرد برای سکّانداری امور اجرايی کشور ،بجای رویآوردن به تنشها و
مجادالت بیپايان سياسی و کاربرد ابزارهای غيرسياسی ،در چارچوب قواعد مردمساالری ،رأی دادند تا با قاعدۀ طاليی
«ارادۀ اکثريت» رييس جمهور چهار سال آينده را برگزينند (شرق ،شمارۀ  ،2758ص .)2
نويسنده در بند فوق با کاربرد استعارههای اسمسازی متعدّد انسجام متن را افزايش داده است که انسجام بر درک مخاطب
تأثير گذاشته و باعث تاثيرگذاری ايدئولوژی نويسنده بر مخاطب شده است .نويسنده با بکارگيری دو اسم اوج و تشتّت
حاصل از فرايند اسمسازی فضای انتخابات را ترسيم کرده است که چنين کارکردی نشاندهندۀ پتانسيل باالی استعارۀ

دستوری در برجستگی پيام است .نويسنده در اين بند با کاربرد برخی استعارههای اسمسازی يعنی روی آوردن به تنشها
و مجادالت بیپايان سياسی و کاربرد ابزارهای غيرسياسی در حقيقت نقاط ضعف غيرخودیها را در گفتمان برجسته
ساخته است .بنابراين يکی از کارکردهای اصلی استعارههای دستوری برجستهسازی نقاط ضعف غيرخودیهاست .عالوه
بر آن ،قرار گرفتن استعارههای اسم سازی در ابتدای هر عبارت ميزان برجستگی آنها در بند افزايش يافته و اين سازهها
بيشتر در کانون توجّه مخاطبان خواهند بود.
 )20زيرا بیترديد ،معدودی که بیتوجّه به الزامات منافع ملّی ،سود خويش را در دامن زدن به تنش و ناهمگرايی
میدانند ،خواهند کوشيد تا با برجستهسازی تفاوت ديدگاهها و کشاندن فعّاالن سياسی به جادۀ «تقابل» ،نان خود را از تنور
سوزان «منازعات» تندروانه بيرون آورند (شرق ،شماره  ،2758ص .)2
نويسنده در اين بند مرکّب سعی کرده است با کاربرد استعارههای اسمسازی از جمله بیتوجّهی به الزامات منافع ملّی،
دامن زدن به تنش و ناهمگرايی و برجستهسازی ديدگاهها و کشاندن فعّاالن سياسی به جادۀ تقابل ،نقاط ضعف

تحليل انتقادی استعارۀ دستوری در گفتمان سياسی روزنامههای داخلی

53

غيرخودیها را برجسته سازد .نويسنده با خلق و بازتوليد متن از طريق استعارههای اسمسازی میکوشد تصويری خاص از
غيرخودیها را در اذهان مخاطبان القا نمايد که در حقيقت يکی از کارکردهای ايدئولوژيک استعارههای دستوری به

شمار میرود .نکته قابل توجّه ديگر ،کاربرد استعارۀ واژگانی نظير جادّه تقابل و بيرون آوردن نان از تنور سوزان منازعات
تندروانه در اين بند مرکّب است که اين استعارات واژگانی باعث برجستهسازی پيام و فهم و درک بيشتر مخاطب نسبت
به مفاهيم سياسی میشود .بنابراين نويسنده ،پيچيدگی متن ناشی از کاربرد استعارههای دستوری را با کاربرد استعارههای
واژگانی و همچنين کاربرد ابزارهای گفتمانی مانند انسجام معنايی ناشی از استعارههای دستوری اسمسازی جبران کرده
است.
)22اين واقعيّت هم قابل انکار نيست که پشتيبانی خاتمی و هاشمی از روحانی و سپس کنارهگيری عارف و نيز عملکرد
رسانههای اصالحطلب و در نهايت ،انتخاب روحانی بعنوان «نامزد اجماعی» اصالحطلبان ،در واريز آرای بدنۀ اجتماعی
اصالحات به نفع «شيخ ديپلمات» و امکانپذير ساختن پيروزی غافلگيرکننده وی نقش اساسی داشت (شرق ،شمارۀ
 ،2758ص .)2
نويسنده در بند مرکّب فوق با کاربرد استعارههای اسمسازی متعدّد و ايجاد هماهنگی بين اين استعارهها ،نقاط قوّت
خودیها را برجسته ساخته است و همچنين نويسنده با کاربرد استعارۀ وجهيت در ابتدای بند مرکّب ،سعی کرده است
ايدئولوژی نهفته در گزاره را عينيتسازی کند .بنابراين به نظر میرسد در هر جايی از گفتمان که بند فرافکنی (استعاره
وجهيت) به کار میرود ،در گزاره تعدادی استعارۀ اسمسازی جهت بازنمايی ايدئولوژی موجود در متن به کار میرود.
کارکرد اصلی استعارۀ وجهيت عينيتسازی ايدئولوژیهاست در حالی که کارکرد اساسی استعارۀ اسمسازی پنهانسازی
ايدئولوژی از طريق حذف عامل/کنشگر و متراکمسازی پيام است .امّا در گزارۀ فوق ،نويسنده در تمام گروههای
تقليليافتۀ ناشی از عملکرد استعارۀ اسمسازی عامل/کنشگر را حذف نکرده است و اين فنون نويسنده به عينيتسازی
ايدئولوژی کمک کرده است .بنابراين استعارۀ دستوری اسمسازی در صورت حذف عامل/کنشگر باعث پنهانسازی
ايدئولوژی میشود و هميشه اين طور عمل نمیکند .همان طوری که حين در پاياننامۀ کارشناسی ارشد در زمينه استعارۀ
دستوری اشاره کرد ،استعارۀ دستوری اسمسازی در گفتمان سياسی دارای کارکردهای ايدئولوژيک نظير حذف عامليّت،
تجسّم سازی فرآيندها ،ايجاد انسجام و تمرين و اعمال قدرت است .تحليل استعارۀ دستوری اسمسازی نشانگر باورها و
ايدئولوژیهاست و اين باورها و ايدئولوژیها از طريق مالحظات بافتهای موقعيتی و اجتماعی -فرهنگی نياز به تأييد
دارند .استعارۀ اسمسازی دارای پيشفرضهای وجودی و کاربردهای ايدئولوژيک بخاطر پنهانسازی و پوشيدگی بالقوه
است و اين استعاره کمک میکند تا نگرش گوينده يا رابطه قدرت بين گوينده و شنوندگان پنهان شود و اين استعاره در
دو گفتمان سياسی انگليسی و ويتنامی به مثابه ابزار موثر و کارا در بيان ايدئولوژیهای گويندگان عمل میکند .با توجّه به
کاربرد فنون مختلف و ابزارهای ايدئولوژيک مختلف توسّط نويسنده ،ايدئولوژی موجود در بند مرکّب فوق در حد اعال
عينيتسازی شده است که به نظر میرسد علّت اصلی ،نيت نويسنده در کاربرد ابزارهای ايدئولوژيک جهت عينيتسازی
بسيار زياد ايدئولوژی مورد نظر خود بخاطر اهمّيت ايدئولوژی نهفته در گزاره و درک و فهم مخاطب از آن است.
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ب) استعارۀ وجهیت
 )21طرفداران «نظريۀ اجماع» بر اين باورند که اوّالً شانس روحانی يا عارف در صورت معرّفی رسمی آنها از سوی
شورای هماهنگی جبهۀ اصالحات خيلی هم پايين نبوده (شرق ،شمارۀ  ،2714ص .)2
 )29با لحاظ اين واقعيّات است که نمیتوان و نبايد از اقدام راهگشای خاتمی ،هاشمی و عارف و مشاورانشان در
بسترسازی و تعميق کار جمعی و فارغ از مسايل جناحی بیتفاوت گذشت (شرق ،شمارۀ  ،2755ص .)2
 )21به نظر میرسد اشکالی نيست که ما آسيبهای چند سال اخير را که اقتصاد و فرهنگ و سياست خارجی را دچار
مسأله کرده است ،بازشناسی کنيم (شرق ،شمارۀ  ،2798ص .)2
همان طوری که قبالً اشاره شد ،هليدی ( )2331معتقد است که استعارههای وجهی از الگوی متجانس فاصله گرفته و
معنای وجهی خارج از گزاره ،بازنمايی میشود که وظيفۀ اين جملۀ وجهی ،ارزيابی گزاره از منظر گوينده است .وو و
تانگ ( )29: 1020معتقدند که کارکرد اصلی استعارۀ وجهيت انعکاس نقطهنظرات گوينده و بيان عواطف است .استعارۀ
وجهيت ،انتزاعی برای معرّفی نوعی ديدگاه و نقطهنظر به کار میرود و بصورت نقل قول مستقيم بيان میشود .اين نوع
استعاره ،عينيتسازی را افزايش میدهد .استعارۀ دستوری ،باعث انسجام گفتمان میشود .بنابراين نويسنده در نمونههای
استعارۀ وجهيت فوق ،بندهای وجهيت را برای عينيتسازی ايدئولوژیهای موردنظر خود در گزاره به کار برده است .اين
نوع استعارههای دستوری عالوه بر عينيتسازی ايدئولوژی ،باعث تأکيد بيشتر بر ايدئولوژی مورد نظر و همچنين
برجستهسازی آن میشوند .بعبارت ديگر کار اصلی استعارۀ وجهيت ،عينيتسازی و برجستهسازی ايدئولوژیهاست و اين
برجستهسازی ايدئولوژی باعث جلب توجّه بيشتر مخاطبان میشود .استعارۀ وجهيت در نمونۀ سيزده در حقيقت بر واقعيّت
ايدئولوژی موردنظر نويسنده تأکيد دارد و استعارۀ وجهيت در نمونۀ چهارده بر نگرش نويسنده نسبت به عدم قطعيت
گزاره تأکيد دارد و نويسنده با احتياط نسبت به وقوع گزاره اشاره دارد .بنابراين يکی ديگر از کارکردهای استعارۀ
دستوری ،نگرش نويسنده نسبت به قطعيت و يا احتماالت وقوع گزاره است که گزاره در نمونههای فوق در برگيرندۀ
ايدئولوژی و باورهای نويسندۀ متون سياسی است.
 :3-6مقایسه بکارگیری استعارههای اسمسازی و وجهیت در دو روزنامۀ رسالت و شرق
تحليل نمونههايی از دادههای تحقيق حاکی از آن است که تعداد استعارههای دستوری اسمسازی در روزنامۀ رسالت 108
مورد و تعداد استعارههای دستوری وجهيت در روزنامه مذکور  90مورد است در حالی که تعداد استعارههای دستوری
اسمسازی در روزنامۀ شرق  901مورد و تعداد استعارههای دستوری وجهيت در روزنامه مذکور  91مورد است .بنابراين
با توجّه به ملحوظ موضوع يکسان ،يعنی انتخابات رياست جمهوری  2931و همچنين تعداد و حجم تقريباً يکسان
سرمقالهها از دو روزنامۀ مزبور ،بيشترين تفاوت بين اين دو روزنامه در سطح بسامد استعارههای دستوری اسمسازيست.
بعبارت ديگر ،تفاوت بسامد استعارههای دستوری اسمسازی در روزنامۀ رسالت نسبت به روزنامۀ شرق  201فقره است که
اين تفاوت در برخی موارد نشان دهنده پنهانسازی و پوشيدگی بيشتر پيام ،و امّا در اکثر موارد نشاندهندۀ برجستهسازی
پيام و تثبيت آن در ذهن مخاطبان در روزنامۀ رسالت نسبت به روزنامۀ شرق است .همچنين کارکرد اصلی استعارۀ
دستوری بازنمايی واقعيّت بر اساس الگوهای ساختاری جديد است که در حقيقت روزنامۀ رسالت با بکارگيری
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استعارههای اسمسازی بيشتر نسبت به روزنامۀ شرق سازوکارهای بازنمايی را به طرق مختلف امکانپذير میسازد و چنين
تکثّر و تنوّع در بازنمايی پيام باعث میشود مخاطبان امکان انتخاب پيام مورد نظر را بر اساس پيشفرضهايشان داشته
باشند .بعبارت ديگر هيچ پيامی به مخاطبان تحميل نمیشود و چنين چيزی باعث میشود مخاطبان با تفسير معانی مختلف
پيام ،يکی از معانی را به عنوان واقعيّت بپذيرند .دادههای تحقيق نشان میدهد که روزنامۀ رسالت با بکارگيری بيشتر
استعاره اسمسازی باعث تغيير توزيع آغازگر/پايانبخش میشود که حاصل چنين تغييری نشاندهندۀ تمرکز نويسنده بر
بخش خاصّی از پيام و در حقيقت درجهبندی پيام است .کارکرد استعارۀ دستوری اسمسازی تغيير توزيع آغازگر و
پايانبخش و همچنين حذف عامل يا کنشگر در سطح بند است که حذف عامل يا کنشگر منجر به پنهانسازی و
پوشيدگی پيام و همچنين تراکم اطّالعات میگردد؛ يعنی فرآيند اسمسازی باعث تبديل بند به گروه اسمی خواهد شد و
اين تبديل يعنی تنزّل از مرتبه باالتر به مرتبه پايينتر در نقشگرايی محسوب میشود که اصطالحاً تنزّل مرتبه ناميده میشود
و نتيجه اينکه حجم متون فشردهتر شده و اطّالعات در بند متراکم میشود .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که ميزان تراکم
اطّالعات ،پوشيدگی پيام و پنهانسازی ايدئولوژی در روزنامۀ رسالت نسبت به روزنامۀ شرق بيشتر است .همچنين
دادههای تحقيق نشان میدهد که در فرآيند اسمسازی توزيع اطّالع کهنه و نو دگرگون میگردد و چه بسا ممکن است
سازۀ اطّالعی کهنه در اثر استعارۀ اسم سازی تبديل به اطّالع نو گردد و همچنين يکی از کارکردهای اصلی ديگر استعارۀ
اسمسازی اين است که در مرحلۀ تبديل فرآيند (فعل) به اسم و تغيير جايگاه آن به ابتدای بند ،باعث ارتقای ميزان
برجستگی سازه میگردد .در گفتمان اين اصل پذيرفته است که ميزان برجستگی در ابتدای بند در اوج بوده و هر چه از
ابتدای بند به انتهای آن حرکت میکنيم ،از ميزان برجستگی عناصر کاسته میشود .بنابراين برجستگی سازههای حاصل از
استعارۀ دستوری اسمسازی باعث میشود که سازه در کانون توجّه شنونده /مخاطب قرار گيرد و بدين خاطر ميزان توجّه
مخاطب نسبت به سازه اسمیشده در ابتدای بند افزايش میيابد ،مثالً در استعارۀ دستوری اسمسازی نمونۀ سوّم ،جمالت
بصورت بینشان بدين شکل بيان میشوند :برخی افراد /ارزشهای اسالمی در تبليغات را ناديده میگيرند
(آغازگر/پايانبخش) و از ارزشهای اسالمی در تبليغات چشمپوشی میکنند (پايانبخش) و به ابزارها و امکانات
غيراسالمی و حتّی ضدّاسالمی در انتخابات متوسل میشوند (پايان بخش)  ....کارناوالهای تبليغاتی همراه با موسيقی و
حرکات زننده را به راه میاندازند (پايانبخش) و ميتينگهای انتخاباتی با سوء استفاده از بيتالمال برگزار میکنند
(پايانبخش)  ...که در همۀ اين جمالت بخشهای آغازگر و پايانبخش مشخّص شدهاند .امّا وقتی همين بندهای بینشان
تحت تأثير فرايند اسمسازی قرار میگيرند ،همه عناصر پايانبخش در جمالت بینشان در جايگاه آغازگر بند اسمسازی
شده قرار می گيرند و با توجّه بافت زبانی و غيرزبانی به نظر میرسد که پايانبخش در جمالت بینشان دارای اطّالع نو
بوده و امّا در بند حاوی عناصر اسمسازی شده جزء اطّالع کهنه محسوب میشوند .بنابراين با توجّه به کاربرد بيشتر
استعاره اسمسازی میتوان چنين نتيجه گرفت که برجستهسازی پيام و ميزان توجّه مخاطبان در روزنامۀ رسالت نسبت به
روزنامۀ شرق بيشتر است .امّا در خصوص کاربرد استعارۀ دستوری وجهيت (بينافردی) در هر دو روزنامه بايد گفت که
تفاوت چندانی وجود ندارد .بنابراين میتوان از اين تفاوت ناچيز در کاربرد استعارۀ وجهيت چنين نتيجه گرفت که
وضوح نگرش گوينده در دو متون سياسی يکسان است .بعبارت ديگر يکی از کارکردهای استعارۀ وجهيت در متون و
گفتمان سياسی عينيت سازی نگرش و طرز فکر و ايدئولوژی و همچنين ميزان قطعيت گوينده نسبت به وقوع گزاره است.
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همان طوری که در بخش های قبلی مقاله در خصوص استعارۀ وجهيت گفته شده است ،بند مرکّب شامل دو بند فرافکن
کننده( 2بند اصلی) و فرافکنی شده( 1گزاره) است که بند اصلی ناشی از استعارۀ وجهيت است و کارکرد اصلی آن بيان
نگرش گوينده و همچنين ميزان قطعيت وقوع گزاره است و در متون سياسی روزنامههای رسالت و شرق ميزان کاربرد آن
نسبت به استعارۀ دستوری اسم سازی بسيار پايين است ،امّا هدف نويسنده متون سياسی از کاربرد استعارۀ دستوری وجهيت
وضوح نگرش گوينده نسبت به پيام است تا مخاطب از طريق اين استعاره نسبت به ايدئولوژی نويسندۀ متن آگاهی پيدا
کند .مقايسۀ نقشهای استعارۀ دستوری اسمسازی و استعارۀ دستوری وجهيت در متون سياسی مورد بحث در اين تحقيق
نشان می دهد که کارکردهای اين دو نوع استعاره تا حدّی در تقابل با هم هستند يعنی استعارۀ اسمسازی بخاطر حذف
کنشگر باعث پوشيدگی پيام و پنهانسازی ايدئولوژی در متون سياسی میشود و البته استعارۀ اسمسازی در موارد ديگر
با قرار دادن اسمهای حاصل از فرايندها در جايگاه آغازگر ،باعث برجستگی پيام و عينيتسازی پيام میشود .امّا کارکرد
اصلی استعارۀ دستوری وجهيت وضوح پيام و عينيتسازی نگرشها و ايدئولوژیها در متون سياسی است .البته بايد
يادآور شد که نويسنده در بند فرافکنی کنشگر را حذف میکند و بند بصورت غيرشخصی بيان میشود تا گوينده در
قبال پيام هيچ مسئوليتی نداشته باشد .نيت نويسنده/گوينده در کاربرد استعارۀ اسمسازی عالوه بر پوشيدگی پيام در برخی
موارد ،توجّه بيشتر به نقشهای ديگر استعارۀ اسمسازی يعنی تخصّصیتر شدن متن ،برجستگی پيام ،تراکم اطّالعات،
تغيير توزيع آغازگر و پايان بخش و همچنين تغيير توزيع اطّالع کهنه و نو در بند است.
 .7نتیجه
تحقيق حاضر به اهمّيت کاربرد استعارۀ دستوری اسمسازی و وجهيت در گفتمان سياسی پرداخته است که تعداد
استعارههای اسم سازی به کار رفته در گفتمان سياسی روزنامۀ رسالت  108مورد است ،در حالی که تعداد استعارههای
اسمسازی در گفتمان سياسی روزنامۀ شرق  901مورد است .اين تفاوت در کاربرد استعارۀ دستوری اسمسازی فاحش
است و امّا تفاوت کارب رد استعارۀ وجهيت در گفتمان سياسی دو روزنامه چندان زياد نيست و تفاوت قابل مالحظهای را
نشان نمیدهد و کاربرد بيشتر استعاره اسمسازی در روزنامۀ رسالت تا حدّی نشانه تأکيد و اهمّيت بيشتر بر راهبردهای
ايدئولوژيک نظير برجستهسازی ايدئولوژی خودی و حاشيهرانی ايدئولوژیهای غيرخودی و همچنين پوشيدگی بيشتر
پيام و پنهانسازی ايدئولوژی در روزنامه مذکور نسبت به روزنامۀ شرق است .نتايج نمونههايی از دادههای تحقيق نشان
میدهد که برخی از کارکردهای استعارۀ اسمسازی برجستهسازی نقاط قوّت خودیها ،برجستهسازی نقاط ضعف
غيرخودیها ،پنهانسازی ايدئولوژیها و پوشيدگی پيام ،ايجاد انسجام و پيوستگی معنايی ،متراکمسازی اطّالعات و به تبع
آن پيچيدگی پيام ،تغيير توزيع آغازگر و پايانبخش و اطّالع کهنه و نو و برجستگی عناصر در بند است .همچنين نتايج
تحقيق نشان میدهد که کارکردهای اصلی استعارۀ وجهيت در متون سياسی عينيتسازی ايدئولوژیها ،بيان نگرش
نويسنده و ميزان قطعيت وقوع گزاره و برجستهسازی ايدئولوژیهاست .نويسنده با استفاده از ابزارهای ايدئولوژيک
استعارۀ دستوری سعی میکند ميزان پنهانسازی ايدئولوژیها را مديريت کند يعنی بين استعارۀ دستوری اسمسازی بمثابه

projecting clause
projected clause

1
2
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پنهانسازی ايدئولوژیها و استعارۀ وجهيت به مثابه عينيتسازی ايدئولوژیها تعادل برقرار میکند تا تأثير خاصّی بر
.مخاطبان داشته باشند
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