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 مترجم مقدمۀ

کتاب گی ساال کا   اا ناام   یها این  کوگکاا  مارز»پرالتهااب  و  گی مرزهاای ایارا « مااگی 
کااای افغانسااتا  کوگکااا  و نیازمناادا   کسااتا  ناارای  کاارگم ترجماا  شااد. وقتاای گی  ماای و پا

کا   اا یشات   ،ام، علوم شناختی گی حوزه مویگ عالق  ی تازه و مهمجستجوی موضوع نوگم 
کانم، اساتعایه چارا   ،اسیشن ز ا ام،  تحصیلی مرتبط  اشد و نرای یسال  گکتری انتخاب 

کنااد. ایاان  یاهنمااای  تحلیاال انتقاااگی اسااتعایه اا  گسااو ایسااتاگه نااوگ تااا ماارا  اا  سااوی 
ک  نر شان یا چاو  تااجی « اساتعایه»ایساتاگه و  انتقااگی گفتما یویکرگ تحلیل  ۀموضوع، 

ک نر سر نهاگه اسو، نرای اولین  ای، توسط پروفسوی جاناتا   گی این   لک-چایتریستا نا
 کتاب مطرح شد.

کتاب یا نرای چایچوب نظری یسال   گرچ   نیااگ تحلیلای  از این یو،  کرگم. ا ام مطالع  
، شاناختی و یز ااننباوگ اماا تلفیاق معیایهاای  انتقااگی گفتماا شباهو    تحلیال  ن  آ 

 مختلف  سیای جالب توج  وهای  پنها  گی حوزههای  کاینرگشناختی یا گی تبیین استعایه
اساو  مهامی تامندانا  سرشاای از پیوانهاگ موضاوع کتاب سخاوت گییافتمنظیر گیدم.  ن 

کا  گنباال مهاای  و یسان  ، ویزشیاسو، اقتصاگ، سویزا  واگی گین ک  محققا  و اندیو 
کایزایهای گنیای امروزی هستند،یاه توانند  ا تحلیل  می کایهای پیچیده نرای پیروزی گی 

 و متو  پ  نبرند.ها  استعایه    مکنونات  صحبو
ک  گی این   کا   ا   یکتاا گیادم ایان اثرویژگی  سیای  ایزی  کا  نارخالف آثاای پیواین  ناوگ 

و اقتصااگ و  سیاستمدایا ، علمای گیانهای  فرگی متو  و سخنرانیی هاگفتمانتحلیل 
گزایش کتاب حیط   ،اند ی پرگاخت ویزشهای  یا عملکرگ  یا  انتقلادی گفتملانتحلیلل این 

گستره  گفتملانهاای  گی حوزهتار  جاام هاای  ای، پیکره  ا تحلیل اساتعایه ،فراتر گاگهای     
کاایگر جدیاد و » سیاسلی گفتمان« ،مسیحیو و انجیل»و یا « و قرآ  اسالم» دینی احازاب 



 /   تحلیل انتقاگی استعایه  2
پرگاختاا  و  ااا « و ویزشاای اقتصاااگی»  هااای گی  افوای  رسللانه گفتمللان، یااا «کااای محافظاا 

کالم اهالی این حوزه معانیای  رویکردی شناختی و پیکره یا    مدگ استعایه ها  نهفت  گی 
کویده و آشکای ساخت  اسو.   نیرو  

نیااز  موضااوع یسااال  ماان، گایای ایاان قاادیت و توانااای  تاایمین، عااالوه ناار اثاارگیاادم ایاان 
های  تحقیقاات و مقاا ت یاک گها  از پژوهوا را  یشات  ،ها ل  خش یساا ک  الهام هسو

ی، علوم شناس و جامع  ، علوم گینی، علوم اجتماعی، علوم سیاسیشناسی ز ا تحصیلی 
آ   ا   گیناگ تصامیم  ا  ترجماۀ نا  ،یو ازاین .انم  اشدز ان و اگنیات گی نین هم اقتصاگی

کتاب  سیای آموخت  ز ا  گرفتم. از این  کا  هار فایسی  گاه اسو  کا   اشاید گی هار  ام و گلم آ
کا    خاش خواهاد ناوگ.  اا هادف ایان کتاب سوگمند و لاذتاین سطح و گانوی، مطالع  

کاارگه ی فهاام  اا  فایساا  ساایای ساااگه و قاناال یز ااان ااا آ  یا ام  هم ااا  نهااره نبرنااد، تااالش 
کتاب گیدم خدای استعایه یکیساو و لبخناد زگم.  و انجیال قارآ های  نرگرگاندم. گی این 

ک   ا خواند  ترجما  آ ، لبخند یضایو نر لبانتا   نویند.    اشد 
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 پیشگفتار

کتاب شت  تحریر گی آمد. از یک المللی    ی گی زما  پرآشوب ناشی از مسائل نین 5این 
و شاابک   فناااوییگسترساای  اا   ،ماننااد جناابش جهااانی ماارگمای  فرآیناادهای ویااژه ،سااو

از طرف  اما ؛سازند مییسد مرگم یا    یکدی ر نزگیکتر  می گسترگه جهانی )اینترنو(    نظر
ک  ،گی ر  ا   ناد. طرفادایا  مدینیتا کن مای یا از یکادی ر گویآنها  نیروهای  هم حضوی گایند 

گایتار اعتقااگ  ویی و حرکو آزاگ سارمای  و مارگم  ا  سامو گنیاای  نهتار و سارمای احضوی فن
کاا  مقاومااو امااا ،گاینااد کننااد از پیاماادهای ویران اار و فساااگان یز مدینیتاا  گی  ماای گی راناای 
کارگه اساو ؛ینجند ک  مدینیت  مرگم یا    گو  خش نرنده و  ازنده تقسیم  نتیجا  آ   .چرا 

ک  از ساوی عوامال  فزایندهو از خوونِو هم گنیای  ممل عماال گولتای یاا غیرگولتای ااسو 
. همچنااین، ایاان یونااد  اا  گلیاال افاازایش گسترساای ماارگم  اا  اطالعااات فزاینااده شااوگ می

گاشااو. همااین توسااع   خواهااد نفااو جهااا   گی ااایۀ، ناایش از پاایش ناار عقایااد مااا ها یسااان 
ک  نیاروی  زم  اطالعات و یسان  یا گی   اایی مانناد تروییسام نارای اقادامات خواونواسو 

ک  فقط ؛اسو جای اه اول قرای گاگه ک  توج  ما یا از طریق یسان      می چرا  توانیم از آنچ  
کاارگه  یااک همزیسااتی میااا  نیروهااای .  نااانراین، واهماا  گاشاات   اشاایماسااو خااوگ جلااب 

کااا لی، تلفاانکننااده جهااا   اا  یکاادی ر، اینترنااو و تو نزگیااک هااای همااراه و سااع  تلویزیااو  
ک  ما یا از یکدی ر گوی  سازگ مانند ترس و ایجاگ ترس وجوگ گایگ. می غیره، و عواملی 

کتاب، هدف  و تفکار اساو  ز اا یوشی نرای گیک نهتر یا ط  میا  ایائ  از ن ایش این 
ک   اسواین  ام . سعیکنترل نیوتری گاشت   اشیمفوای مدینیت  های  اهرم توانیم نر  تا

کدام گسات  از عوامال نار    وییم و هاا  واژه انتخاابیویکرگ انتقاگی    ما نوا  خواهد گاگ 
 

1. Charteris-Black. J. (2004). Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. New York: 
Palgrave MacMillan. 
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سیاسااتمدایا ، صاااحبا   - قدیتمناادا  جامعاا توسااط عبااایات نران یزاننااده احساسااات 

کا  گذایناد چااثرغالباًا ها  . اساتعایهنقاش گایناد  – و نزیگا  گیان یسان  های خااص  شایوهرا 
ک  گیک نهتر ی اوی گای. قبو نند ن اه    جها  یا    ما می  ای ، اسااس خلاق جامعا ز اا م 

ک  طبق آ  آ  ؛ از انتقاگی اسو مانهتر اسو. موض   اند  آموزش گیده طوییمرگم نوعی 
پیونهاگشاااده توساااط صااااحبا  قااادیت  های اندیوااا و ایزیاااان  تحلیااال  توانناااد  ااا  کااا  

 زیارا، گموکراسی وجاوگ خاایجی نخواهاد گاشاو توانای مندی از این   دو  نهره .نپرگازند
و  نیساو جدیاد ،ز اا تجزیا  و تحلیال  ا  . ایان یویکارگ کاای نخواهاد ناوگگی  هیچ انتخاان 

گاه هیچ ، ا این وجوگ .شد می شناخت  یتوییک   طوی سنتی تحو عنوا  مطالع  تر پیو
 سو.نیش از امروز شکل انتقاگی نداشت  ا

و خواننادگا  متوجا  خواهناد  ناامم می 1تحلیلل انتقلادی اسلتعاره مان ایان یویکارگ یا
ک  هدف این گیدگاه اگغام یویکرگهای  ی، ا ، تحلیال پیکارهانتقااگی گفتماا تحلیل شد 

 ااا  تجزیااا   گااارایش علاااو،  ااا  نظااار مااان. اساااو یشاااناخت شناسااای ز ا و  یکاینرگشناسااا
 هاایقلمرو یمرز نادهای شغلی و  تر نیوتر    گلیل ضرویت    مکاتب فرعی شناسی ز ا 
یا مجازا  شاناختی ز ا . تحلیل اسو تا ناهم ونی  اتی و گیونی میا  این یویکرگها یعلم

و تاااییخ  ی و مطالعااات یسااان شناساا ، جامعاا سیاساایگی اار م اال علااوم  تماااعیاز علااوم اج
ک  ایده نمی گهند  می ی یا انجامز انخاص های  پرگازا  قدیتمند، انتخاب گانم زیرا زمانی 
ماد نظار مان حوزه اسو.  دین ترتیب، یویکارگی این اقناعی استفاگه از قدیت آنها  هدف
یا  ا گیک شناختی و گیدگاه اجتماعی،    شکلی شایست  و  شناختی ز ا ک  تحلیل  اسو

گی ناوع خاصای از هاا   ا هدف شرح چرای  انتخاب یاک اساتعایه  ا  جاای نرخای جای زین
 کند. می ، تلفیقگفتما 

گرچاا  از زمااا  آغاا ماای یاااگآویی ،گی پایااا  کاا  ا از مطالعااات جدیااد اسااتعایه، نااوعی شااوگ 
ک  استعایه از گو جنب   گاهی وجوگ گاشت  اسو  و شناختی نرخاویگای اساو  شناسی ز ا آ

ک  اولویو  نمی واژه و تفکر توج  گایگ،  ا این وجوگ    نظر مسئل و    هر گو     گاگ  یسد 
تفکاار و  مساائل اشااد. اسااتعایه همااوایه  ااا هاار گو  خااش   نتیجاا ها  یکاای از ایاان گیاادگاهفقااط 
آ   اا  معناسااو )یا طاا  میااا   . از ایاان یو، توجاا  اولیاا ی گی ایتباااا اسااوز ااانهای  صااویت

کااا  گیک نیواااتر  .ی و  ااازنموگ  هنااای زیر ناااای (ز اااانهای  جهااا ، صاااویت از ایاان یوساااو 
کند. «معنا»ما از  نظویتواند گی جهو گیک نیوتر م می استعایه گقیقاً   کمک 

 

1. Critical Metaphor Analysis 



  5 \  پیو فتای
ک  می زم  من نر خوگ کا  اشاتیاق  گانم  مراتب سپاس و قدیگانی خاوگ یا از همکاایانم 

کنفرانسز ا نرای آنها  نامحدوگ کتااب ناوگ و گی   اا هاای   ، مواوق مان نارای ن اایش ایان 
کاینرگ استعایه و  اعاالم  اند، ی  ا  مان یاایی یسااندهشاناخت شناسای ز ا موضوع تحقیق و 

کاا نم. کاا گذاشااتند و الهااام همچنااین از افااراگی   خااش ماان ناارای  وقااو خااوگ یا گی اختیااایم 
کتاب نوگه  .کنم یتوکر م سایا و تانیا ،   ویژه از فاگیالاند  ن ایش این 

 2113، جو ی  لک -چایتریسجاناتا  
 





 

 قدردانی و قراردادهای سبکی

کونیلد  ز اا سترسای  ا   اناک نرای گ 5نویسنده  دین وسیل  مراتب سپاس خوگ یا از 
گمنااام پااال ریو3ان لیساای شااا  گی یاسااتای  ناارای پیواانهاگات 2مااک ماایال -و منتقاادا  
کتاب اعالم نهبوگ طرح  گایگ. می اولی  این 

ک  سایو ایزشمند اینترنتی یا    منظوی ایائا  مناان  های  ایوا ، همچنین از افراگ زیر 
کرگهاطالعاتی و استفاگه گ کتاب طراحی  )صافح   3کندد جویج لیکااف می توکر اند، ی این 
کیاالاسااتعایۀ مفهااومی  و 2،یوزناماا  سااا  3،یوزناماا  تااایمز 4،گانواا اه نرکلاای 1،(، گانواا اه 

کونومیسو نوری   ائ  شده اند(.کتاب ای انتهایوب سایو گی های  )آگیس 1ا
کا  گی یو هما کتاب حاضر،    لحاظ قرایگاگهای سبکی،  و  یشاناخت یکرگهاایگون  

 ا  پارگازگ )کا   ها مای  ا  ایائا  تفکارات انتزاعای زیر ناای اساتعایهاساو،  یجیا شناختی ز ا 
ک  ها  (. واژهاسو معروف 56یمفهومهای  استعایه  حث انتخاب  و کان م ا     یا عبایاتی 
گیوماا   اند، شااده کاا   اا  طااوی خاااص و  اا  عنااوا  شااوند و زمااانیموااخص ماای»«  ااا عالمااو 

کیدشوند تا  می گیده پررنگاند  تفکیک شده استعایه  اشاد. گی نرخای آنهاا  نارنیوتری  تی
کید)کج( هم نرای  ایتالیکموایگ، از حروف  نار یاک واژه یاا عباایت اساتفاگه شاده اساو.  تی
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کاینرگ این قرایگاگنویسنده مسئ کمبوگ هماهن ی گی  گون   یا    جای ناشر ها  ولیو نروز هر 
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