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Abstract
Using metaphorical address terms to represent sentiments and feelings is an important
subject in studying societies. This research aims to study this sociolinguistic phenomenon
from a cognitive perspective and has three objectives: finding types and frequencies of
conceptual metaphors, their rate of occurrence in address terms used by the two age groups
of young and middle-aged women and men, and the amount of metaphorical address terms
among all kinds in Azeri Turkish of Khoy. The study employed content analysis and data
are collected by field study from 100 native speakers using a questionnaire. Statistics
indicated that following the classification of Lakoff and Johnson (1980), frequencies of
metaphorical address terms in relation with each other were structural metaphors (267)
cases, ontological metaphors (212) cases and orientational metaphors (3) cases. Findings
indicated that: 1) the greatest amount of using metaphorical address terms belonged
respectively to young women (%39.17), young men (%28.22), middle-aged men (%19.30)
and middle-aged women (%13.31), 2) out of the total number of obtained address terms,
(%55.1) were related to metaphorical and (%44.9) to non-metaphorical address terms. We
can thus conclude that more than half of addresses in Khoy have a metaphorical nature.
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مقالة پژوهشی

استعاره در عبارتهای خطاب زبان ترکی آذری
رامین مرزی ،1محمدرضا احمدخانی ،2عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

3

 -2دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشکدة زبانهای خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار زبانشناسی ،گروه زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران -4 .دانشیار زبانشناسی ،گروه زبانشناسی ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران.
دریافت2422/5/20 :

پذیرش2422/22/25 :

چکیده
استفاده از عبارتهای خطاب استعاری در بیان احساسات و عواطف  ،موضفوعی مهفم در مطالعفات جوامف بفه شفمار مفیرود.
پژوهش حاضر به منظور بررسی پدیدة اجتماعی عبارات خطاب استعاری از منظر زبان شناسی شناختی با سه هدف کشف

انفوا

و بسامد استعارههای مفهومی ،بسامد وقو آنها در دو گروه سنّی مردان و زنان جوان و میفانسفال و میفاان وقفو خطفابهفای
استعاری در رابطه با کلّ آن ها در گونۀ گفتاری ترکی آذری خوی صورت گرفته است .روش پفژوهش ،بفه شفیوة تحلیفل محتفوا
است و جم آوری داده ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه از صد گویشفور خفویی انجفام شفده اسفت .آمارهفا نشفان
می دهد که بر اساس طبقهبندی لیکاف و جانسون ( )2250بسامد هرکدام از انوا عبفارت-هفای خطفاب اسفتعاری در رابطفه بفا
یکدیگر به ترتیب استعارههای «ساختاری» ( )225مورد« ،هستیشناختی» ( )222مورد و «جهتی» ( )4مورد ،نگاشت شفدند .نتفای
به دست آمده نشان میدهد -2 :میاان کاربرد انوا عبارتهای خطاب استعاری به ترتیب به زنان جوان ( ،)%42/25مفردان جفوان
( ،)%25/22مردان میانسال ( )%22/40و زنان میانسال ( )%24/42اختصاص دارند -2 .از کلّ عبارتهای خطاب به دسفت آمفده،
( )%88/2مربوط به خطابهای استعاری و ( )%33/2مربوط به خطابهای غیر استعاری است؛ یعنی بفیش از نیمفی از خطفابهفا
در خوی ماهیت استعاری دارند.
کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعارة مفهومی ،عبارتهای خطاب ،نگاشت استعاری ،زبان ترکی آذری.

استناد:

مرزی ،رامین؛ احمدخانی ،محمدرضا؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا ،عالیه ( .)2422استعاره در عبارتهای خطفاب زبفان ترکفی آذری.
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 -1مقدّمه
یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجّه زبانشناسان شناختی قرار گرفتفه ،اسفتعاره 2اسفت .از دیفدگاه
این زبانشناسان بخش عظیمی از شناخت آدمفی را اسفتعاره تشفکیل مفیدهفد .انسفانهفا بفر اسفاس
استعارههای مفهومی 2موجود در گفتار روزمرّه ،مفاهیم را در تبادالت روزمرّه ادراک میکنند و مففاهیم
انتااعیتر و غریبتر از راه مفاهیم عینیتر و مفأنوستفر شفناخته مفیشفوند .دامنفۀ پفژوهش درمفورد
استعاره آنچنان گسترده و محتوای تحلیلها چنان متنوّ است که دستهبندی و سامانبخشیدن به آنهفا
نیازمند مطالعۀ دقیق و همهجانبه اسفت .در زبفانشناسفی شفناختی 4کفه یکفی از مکتفبهفای جدیفد
زبانشناسی است ،زبان بخشی از نظفام فکفری بشفر بفه شفمار مفیرود؛ بفه عبفارت دیگفر ،زبفان بفا
تواناییهای شناختی ،تجارب جسمانی و ویژگیهای ارتباطی و فرهنگفی هفر انسفانی هفمسفو اسفت
(عقیلی.)2422 ،
از بررسی مناب موجود درمورد استعاره میتوان دریافت کفه اسفتعاره در طفول چنفدین قرنفی کفه
موضو بررسی متفکّران مختل
تاریخ یا به دنبال تعری

قرار گرفته است ،در چند حوزه مفیگنجفد؛ پفژوهشگفران در طفول

استعاره بودهاند و سعی بر آن داشتهاند این پدیده را از دیگفر صفناعات ادبفی

متمایا سازند ،یا درگیر چگونگی شکلگیری استعارهها بودهاند و سعی بر آن داشتهاند تا معلوم سفازند
نقش استعاره در زبان چیست و طبقهبندی انوا استعارهها چگونه امکانپذیر است؛ از طرفی هم گفتفار
افراد تحت تأثیر جامعهای است که به آن وابسته یا دلبسفته هسفتند و در غالفب آن گفتفار جنبفههفای
مختل

زبان از جمله عبارات خطاب ،3مطرح میشود .این صورتهفای خطفاب 8رابطفۀ نادیکفی بفا

فرهنگ و عوامل اجتماعی مانند جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وض اجتماعی و هویت فرهنگفی طفرفین
گفتگو دارند.
دادهها از راه پرسشنامه و تعدادی مصاحبه از صد گویشور خویی جم آوری شفده ،شفامل ()553
عبارت خطاب مورد استفاده در ترکی آذری گونۀ گفتاری خوی اسفت و از ایفن میفان ( )352عبفارت
مربوط به عبارتهای خطاب استعاری خاص است .فرضیات پژوهش این است کفه باورهفای سفنّتی،
1. metaphor
2. conceptual metaphor
3. cognitive linguistics
4. address terms
 .8صورتهای خطاب به کلمات و عباراتی اطالق میشود که برای خطاب قرار دادن افراد استفاده میشود.

استعاره در عبارتهای خطاب زبان ترکی آذری 55/

مذهبی و فرهنگ و عوامل اجتماعی گویشوران خویی در نو انتخاب عبارتهفای خطفاب اسفتعاری
تأثیر دارند ،بسامد وقو انوا طبقفات عبفارتهفای اسفتعاری مفهفومی بفه ترتیفب هسفتیشفناختی،2
ساختاری 2و جهتی 4هستند ،بسامد انوا عبارتهای خطاب استعاری در گفتار زنان نسفبت بفه مفردان
همسنّ خود بیشتر است و حدود نیمی از خطابهای استفادهشده در زبان ترکی آذری خفوی ماهیفت
استعاری دارند.
برای نخستین بار ارسطو 3به معرّفی اصطالح استعاره پرداخت .از نظر ارسطو استعاره آن است کفه
چیای را به نامی بخوانیم که آن نام در اصل به چیا دیگری تعلّفق دارد (ساسفانی .)23-24 :2454 ،بفه
باور سیسرون 8نیا استعاره ابااری برای تفأثیر بخشفیدن بفه کفالم اسفت .از نظفر وی اسفتعاره بایفد از
هرگونه ناپسندی و غموض بری باشد و اگر تناسب در آن رعایت شود یکی از صفناعات ادبفی اسفت
که نقش آن تایین زبان متعارف است.
لیکاف و جانسون )2250( 2عقیده دارند که در طفی چنفدین قرنفی کفه اسفتعاره موضفو مطالعفۀ
متفکّران مختل

قرار گرفته ،میتوان گفت که خود استعاره در چند حوزة مشخّص میگنجد .در حفال

حاضر مطالعاتی که در چند دهۀ اخیر از منظر زبانشناسی دربارة استعاره صورت میپفذیرد اسفتعاره را
بهمثابۀ بعد مهمّی در نظام تصوّری ذهن بشر میدانند .اساس استعاره ،تنهفا درک و تجربفۀ چیفای بفر
اساس چیا دیگر است؛ یعنی تمام فرایندهای تفکّفر انسفان اساسفاً اسفتعاری اسفت .پف

اسفتعاره نفه

فرایندی زبانی ،بلکه در وهلۀ اوّل فرایندی ذهنی است که بعداً نمود زبانی مییابفد ایفن فراینفد ذهنفی
میتواند به صورت عبارتهای خطاب در بین افراد یک جامعه تجلّی یابد.
در بررسی چند دیدگاه قرن بیستم به استعاره از پژوهش عقیلفی ( )2422مفیتفوان بفه مفوارد زیفر
اشاره کرد :بارفیلد ،)2223( 5استعاره را «تشبیهی که ادات تشبیه از آن حذف شده» مینامد .ویلرایفت

5

( )2222استعاره را براساس شیوة «دگردیسیمعنایی» 2طبقهبنفدی مفیکنفد .بفه بفاور بفروک)2285( 20
1. ontological metaphor
2. structural metaphor
3. orientational metaphor
4. Aristotle
5. Cicero
6. G. Lakoff & M. Johnson
7. O. Barfield
8. W. Wright
9. semantic transformation
10. Brook-Rose
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«استعاره ،تغییر کلمات است به مدد یکدیگر و غنای نحو هم برخاسته از روشهایی است که بفه ایفن
منظور به کار گرفته میشوند».
در زمینۀ زبانشناسی شناختی استعاره میتوان به این نکته اشاره کفرد کفه پفژوهشهفای شفناختی
استعاره به ترتیب به سه حوزة استعاره بهمثابۀ اباار پردازش اطّالعات ،استعاره بهمنالفۀ گونفۀ زبفانی و
استعاره بهمثابۀ اباار شناخت جهان تقسیم میشوند.
گنتنر و گرودین )2258( 2استعاره را برخوردار از این پیشفرض میدانند که آن بازتفاب اندیشفۀ
استعاری است .سادوک )2224( 2استعاره را خارج از حوزة مطالعات زبانشفناختی در نظفر مفیگیفرد.
اولمان )2223( 4مفهوم استعاره را با توجّه به تشابه و مجاورت میدانفد .از دیفدگاه ریچفاردز ()2242
استعاره حاصل زبان است نه تصویرسازی.3
از نظر بلک

( )2283در یک جمله ،استعاره نوعی تعامل میفان موضفو اوّلیفه و موضفو ثانویفه

است .جرالد سیریل )2253( 8استعاره را نوعی بیان غیر مسفتقیم مفیدانفد و ایفن ویژگفی ،یعنفی غیفر
مستقیم بودن ،فصل مشترک آن با برخی رفتارهای غیر زبانی است و براساس نظر او استعاره در واقف
نوعی گسست میان معنای تحتاللّفظی و معنای مفورد نظفر گوینفده اسفت .از نظفر کفوهن)2253( 2
استعاره را باید در چارچوب زبان ،یعنی در مجموعۀ قواعد مربوط به توانش زبانی تبیین کرد و نفه در
چارچوب گفتار .دیوید روملهات )2253( 5از دیدگاهی مبتنفی بفر روانشناسفی بفه موضفو اسفتعاره
مینگرد .مایکل ردی )2253( 5از جمله کسانی بود که به تحلیلهای شناختی از استعاره توجّه داشفت.
شمیسا ( )2453به استعارههایی همچون انسانپنداری اشاره میکند.
کوروش صفوی ( )2455درخصوص ویژگیهای اسفتعاره ،اسفتعارههفا را دارای مختصفات کفامالً
منسففجم و نظففاممنففد م فیدانففد کففه برخ فی از آنهففا عبففارتانففد از :الگوشففدگی ،2سففامانی فافتگی،20
تقارنناپذیری 22و انتاا زدایی .22قاسمزاده ( )2452در تبیین استعاره بفه پفن ویژگفی آن اشفاره کفرده
1. D. Gentner & J. Grudin
2. B. Sadock
3. S. Ulmann
4. imagery
5. J. Searle
6. L. J. Cohen,
7. D. Rumelhart
8. M. Reddy
9. conventionality
10. systematicity
11. asymmetry
12. abstraction

استعاره در عبارتهای خطاب زبان ترکی آذری 52/

است که عبارتاند از :نوظهوری( 2تازگی یا غرابت) ،ناهمخوانی ،2مشفابهت ،4مناسفبت یفا ارتبفاط 3و
تلفیق.8
در زمینۀ خطاب ،مشیری ( )2485کاربرد عناوین خطاب را در سه طبقه ،در سه سطح مختلف

بفه

طور مفصّل مطالعه و هنجارهای خطابی را در روابط خانوادگی آنهفا بررسفی کفرده اسفت .کشفاورز
( )2452صورتهای خطاب و ضمایر شخصی فاعلی را در زبان فارسی از دیدگاه جامعهشناسی زبفان
بررسی کرده است .در این پژوهش عبارتهای خطاب گویشورانی که با استفاده از ایفن صفورتهفا و
انتخاب ضمیرهای خطابی خاص حفاالت عفاطفی و احساسفات درونفی خفود را بفه مخاطفب نشفان
میدهند و بازگوکنندة موقعیت اجتماعی گوینده و مخاطب و نو رابطۀ آنهفا هسفتند ،بررسفی شفده
است.
اسماعیلی ( )2452به کاربرد یکسویه و دوسفویۀ صفورتهفای خطفاب پرداختفه اسفت .شفرفی
( )2452اصطالحات خطاب را اصطالحات خاصّی میداند که بهوسفیلۀ آنهفا ،اففراد معیّنفی مخاطفب
قرار میگیرند؛ در حالی که موقعیت و منالت اجتماعی افراد لحاظ میشود .احمدخانی ( )2424رفتفار
خطاب را در گونۀ گفتاری فارسی در ده نو اصطالح خطاب مکالمات روزمرّه بررسی کرده است.
نوشتار پیش رو ضمن تکامل بخشیدن به پژوهشها و نظرات پیشین ،برای اوّلفینبفار بفه تفکیفک
عبارتهای خطاب به استعاری و غیر استعاری و بررسفی اسفتعاره در پدیفدة اجتمفاعی عبفارتهفای
خطاب استعاری از منظر زبانشناسی شناختی با سه هدف کش

انوا استعارههای مفهومی بفر اسفاس

تقسیمبندی لیکاف و جانسون ( ،)2250بسامد آنها در گروههای سنّی مختل

مردان و زنفان و میفاان

وقو عبارتهای خطاب استعاری در رابطه با کلّ آنها در زبان ترکی آذری گونۀ گفتاری خوی اقفدام
کرده است.
 -2روش پژوهش
روش پژوهش از نو تحلیل محتوا است و بر مبنای نتیجه از نو نظری و کاربردی اسفت و از لحفاظ
هدف توصیفی ،تبیینی و اکتشافی است .بر مبنای دادهها این پژوهش از نو کمّی و کیففی (دووجهفی)
1. novelty
2. incongruity
3. similarity
4. relationship
5. integration
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است و دادهها به صورت میدانی با پرسشنامۀ محقّفقسفاخته بفا الگفوگیری از احمفدخانی ( )2424و
افراشی و دیگران ( )2423شفامل پفاناده رابطفۀ متففاوت دو نففری در دو بعفد محتفوایی ماننفد ذکفر
جنسیت ،سن ،تحصیالت و فرایندی مانند ذکر بافت مکالمه ،طرف مقابل و کنشهای بیرونی دیگر که
موجب انتخاب عبارت خطاب مناسب میشوند ،گردآوری شده است .پرسشنامهها بفه طفور مسفاوی
از نظر جنسیت در ردههای سنّی جوان و میانسال میان صد گویشور در شهرستان خوی توزی شد .از
چند نفر هم به طور مساوی از نظر جنسیت در ردههای سنّی جوان و میانسال مصاحبۀ شفاهی انجفام
گرفت .تحصیالت افراد مورد بررسی از کمسواد تا فوقلیسان

است.

 -3چارچوب نظری
در این بخش ،به مباحث نظری در زمینۀ استعاره ،نگاشت استعاری ،نظریۀ لیکاف و جانسفون (،)2250
استعارة مفهومی و انوا آن و عبارت خطاب و انوا آن پرداخته میشود.
 -1-3استعاره

با تولّد زبانشناسی شناختی در دهۀ هفتاد میالدی ،استعاره همواره بهمثابۀ موضو کفانونی ایفن حفوزه
مطرح بوده است ،زیرا براساس نظریات معاصر استعاره جنبۀ مفهومی و متعارف دارد و بخشی از نظفام
متعارف ذهن و زبان را تشفکیل مفیدهفد ،آنگونفه کفه دسفتگاه مفهفومی روزمفرّة مفا را کفه شفامل
انتااعیترین مفاهیم میشود ،ساختمند میسازد .در حالی که استعاره در گذشته بهمنالۀ یفک سفاختار
خاصّ زبانی در متون ادبی و فلسفی مورد توجّه خاصّ دانشمندان بوده است .نکتۀ آغفاز نگفاه جدیفد
به استعاره در حوزة زبانشناسی شناختی را میتوان رویکردی دانست که لیکفاف و جانسفون ()2250
در کتاب استعاره ،چیای که با آن زندگی میکنیم مطرح کردند.
استعارههای مفهومی در الیههای ذهنفی بررسفی مفیشفوند و همگفی آنهفا بفازنمود زبفانی پیفدا
نمیکنند ،بلکه در فرهنگ ،هنر ،آداب و رسوم اجتماعی و نمادهفا نیفا حضفور مفییابنفد؛ زیفرا نظفام
مفهومی ذهن تا حدود قابل توجّهی استعاری است (زولتان کوچش.)24 :2020 ،2
 -2-3نگاشت

مهمترین مسئلۀ مطرحشده در نظریۀ استعارة مفهومی ،نگاشت 2است .ایفن اصفطالح از ریاضفیات بفه
1. Z. Kövecses
2. mapping
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زبانشناسی وارد شده است و به مجموعهای از تناظرهای موجود بین دو طرف استعاره اشاره میکنفد؛
برای مثال ،مفهوم انتااعی [توانایی انجفامدادن بیشفتر کارهفا بفهوسفیلۀ یفک نففر] در عبفارت خطفاب
استعاری زیر برای خطاب به کسی که از چنین تواناییای برخوردار است ،در خطاب زیر نهفته است:
 بیایم آچار فرانسه هارداسان؟ «آچار فرانسۀ ما کجایی؟»در این جمله از زبان ترکی ،شاهد دو حوزة مفهومی هستیم .یکی مفهوم انتااعی و نفاملموس [بلفد
بودن کارهای بیشتر یک نفر] که حوزة مبدأ2را تشکیل میدهفد و دیگفری مفهفوم ملمفوس و آشفنای
[آچار فرانسه همهجور پیچ باز میکند] که حوزة مقصد 42است .در اینجا اطّالعفات از حفوزة مبفدأ بفر
حوزة مفهومی مقصد نگاشت میشود؛ بدینترتیب اشاره به توانایی انجامدادن کارهای سخت و آسفان
و رف موان کار بهوسیلۀ فرد خطاب شده بهمثابۀ هدف از بهکارگیری عبارت خطاب «آچارفرانسفه» در
نظر گرفته میشود.

شکل ( .)1نگاشت استعارة اوّلیه

 -3-3نظریة لیکاف و جانسون ()1891

لیکاف و جانسون ( )2250در کتاب استعارههایی که ما با آنها زندگی میکنیم نظری نفو بفه تعبیفرات
استعاری بخشیدهاند .از نظر آنهفا اسفتعاره ،عنصفری بنیفادین در مقولفهبنفدی مفا از جهفان خفارج و
فرایندهای اندیشیدن ماست .لیکاف و جانسون تشفبیه را صفورت صفریحتفر اسفتعاره و مشفتق از آن
میدانند و معتقدند که تصوّرات و تعبیرات استعاری نهتنها مقولههای زبانی هستند؛ بلکه اسفاس تفکّفر
و رفتار آدمی را نیا تشکیل میدهند .بدینترتیب از آنجا که تفکّفرات ،تجفارب و فرهنفگ هفر ملّفت،
خاصّ همان ملّت است ،ناگایر شیوة بازتاب آنها در زبان آن ملّت نیا مخصوص همان زبفان بفوده و
تشکیل تصوّرات استعاری در آن زبان با زبانهای دیگفر متففاوت خواهفد بفود .شفناخت حفوزههفای
مفهومی ذهنی ،مبنایی استعاری دارد و نظام مفهومی محصول عملکرد مفهومسازی استعاری است .این
1. target domain
2. source domain
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نظام مفهومی نقش اصلی در تبیین واقعیتهای روزمرّة زندگی دارد و از آنجا که این نظفام ،سفاختاری
استعاری دارد ،شیوة اندیشیدن ،تجربۀ اندوختن و عملکردن ما نیفا زیربنفای اسفتعاری دارد (افراشفی،
 .)22 :2428در این نظریه ،استعاره به ساز و کار بنیادی در شکلگیری گفتمان و همچنین در شفناخت
ما از جهان تبدیل شده است (سجودی.)20 :2455 ،
در تقسیمبنفدی لیکفاف و جانسفون ( ،)2250از انفوا اسفتعارههفا ،اسفتعارههفا براسفاس کفارکرد
شناختیشان به سه دستۀ ساختاری ،هستیشناختی و جهتی تقسیم میشوند .طبقفهای دیگفر بفا عنفوان
استعارههای تصویری 2میتوان به آنها اضافه کرد (لیکاف و ترنر .)2252 ،2اینک به شرح مختصری از
انو استعارهها که موضو یکی از پرسشهای پژوهش است ،میپردازیم:
 -1-3-3استعارههای جهتی

استعارههای جهتی استعارههایی هستند که جهت مکانی میبخشند و اساس تشکیل آنها موقعیتهایی
همچون باال  -پایین ،جلو  -عقب ،درون  -بیرون ،عمیق  -کمعمق ،مرکفای  -پیرامفونی اسفت .ایفن
استعارهها کلّ نظام مفاهیم را نسبت به هم شکلدهی میکنند و اساس نامگفذاری آنهفا ناشفی از ایفن
واقعیت است که این استعارهها با تعیین موقعیت انسانی (جهات فیایکی) در ارتباط هستند؛ برای مثفال
در زبان فارسی استعارة مفهومی «زیاد» در «بفاال» قفرار دارد و گفاارة اسفتعاری «چربفی خفونم بسفیار
باالست ».را تحقّق میبخشد.
 -2-3-3استعارههای ساختاری

استعارههایی هستند که در آنها یک مفهوم بفر اسفاس مفهفوم دیگفر فهمیفده و تجربفه مفیشفود .در
اینگونه استعارهها ،ساختار دقیق تصویری که در حوزة مبدأ قفرار گرفتفه بفه سفاختار مفهفوم انتااعفی
حوزة مقصد بازتاب مییابد؛ به عبارت دیگر بین دو گشفتالت تجربفی کفه یکفی از ابعفاد دقیفقتفر و
دیگری ابعاد نامشخّصتر دارد ارتباط برقرار شده و بخشی از گشتالت حفوزة مقصفد از روی سفاختار
دقیق حوزة مبدأ الگوبرداری نسبی میشود .در واق هرگاه مفهومی انتااعفی برحسفب مفهفوم انتااعفی
دیگری درک شود ،تعبیرات استعاری حاصل ،از نو استعارة ساختاری خواهد بود؛ برای مثال در زبفان
فارسی گاارههای «وقت طالست» و «کار سرمایۀ جاودانی است» از این نو هستند.
1. imagery metaphor
2. G. Lakoff & M.Turner
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 -3-3-3استعارههای هستیشناختی (وجودی)

در استعارههای هستیشناختی مفاهیم و تجاربمان را در قالب اشفیا  ،مفواد و چیاهفای مسفتقل درک
میکنیم .در شکلگیری استعارهها ،ذهن ،پدیدهها و تصفوّرات انتااعفی را بفه صفورت اجفاا و مفواد
مفهومسازی میکند .مبنای تجربی این استعارهها ناشی از یکی از بدیعیترین تواناییهای بشری ،یعنفی
توانایی طبقهبندی و مرزبندی 2است .انسان به طور طبیعی گرایش دارد که این مرزبنفدی را بفر جهفان
خارج اعمال کند؛ یعنی ذهن ،آنها را به صورت مرزبنفدیشفده و در نتیجفه بفه صفورت یفک جفا
مشخّص در نظر میآورد و استعارة وجودی «ال  ،ب اسفت ».شفکل مفیگیفرد .بفه تصفویر کشفیدن
اتّفاقات ،فعّالیتها ،احساسات و عقاید برحسب وجودهای ملموس باعث به وجفود آمفدن اسفتعارات
هستیشناختی میشود؛ برای مثال در زبفان فارسفی جملفۀ «مفر دارد نادیفک مفیشفود ».از تصفوّر
استعاری متعارفی به دست آمده که نگاشت آن «مر موجودی زنده است ».اسفت .در ایفن نگاشفت،
درک مفهوم انتااعی و مجرّد «مر » از راه شی دیگری یعنی «موجود زنده» حاصل میشود.
 -4-3تأثیر عوامل و الگوهای فرهنگی در درک و شناخت استعاره

هر استعاره عامل فرهنگیای در ذهن ایجاد میکنفد کفه زنجیفرة رفتفاری بفر اسفاس آن برنامفهریفای
میشود .کویین و هولند )2255( 2بفر ایفن بفاور هسفتند کفه الگوهفای فرهنگفی ،الگوهفای مسفلّم و
پیشانگاشتۀ جهان هستند که اعضای یک جامعه در آن سهیماند و با درک خود از آن ،نقش بارگی در
آن بازی میکنند (اسدی مطلق.)2452 ،
فرهنگ از سه جنبه بر استعاره تأثیرگذار است .جنبۀ اوّل مربوط به مفاهیم اوّلیفه و ثانویفهای اسفت
که بر یکدیگر پیوند میخورند تا از راه آن شخص بتواند مفهفوم انتااعفی یفک عبفارت را در فرهنفگ
خاصّی توصی

کند .جنبۀ دوم به چگونگی ارزشگذاری این مفاهیم مربوط میشود و جنبۀ سفوم بفه
4

میاان رواج استعاره در این ارزشگذاری مرتبط است (بوئرز .)2004 ،
 -5-3خطاب و عوامل مؤثّر بر آن

شناخت فرهنگ ،ایدئولوژی ،باورهای قومی ،روابط اجتماعی و ...بفه شفناخت جامعفه و درک روابفط
میان افراد در جوام زبانی کمک فراوانی میکند .دانستن اینکه افراد چگونه باب گفتگو را باز میکننفد
1. marginalization
2. N. Quinn & D. Holland,
3. R. Boers

 /23فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،دورة نهم ،شمارة  ،2تابستان 2300

یا چگونه و با استفاده از کدام مقولهها همدیگر را مورد خطاب قرار میدهند ،موضوعی بسیار مهفم در
روابط اجتماعی بین افراد به شمار میرود .افراد با استفاده از مقولههای خطاب مانند اسفامی کوچفک،2
نام خانوادگی ،2عبارات خویشاوندی ،4اسامی تحبیب ،3کوتاهشدگی ،8عناوین ،2اسامی مذهبی ،5اسفامی
حرفهای ،5عناوین احترامآمیا ،2عبارات استعاری خاص20عبارتهای معکوس 22و مفوارد دیگفر بفا در
نظر گرفتن نقش خود و مخاطب در محیطهای مختل

و در برخی مفوارد در روابفط نفابرابر قفدرت

(باالدست و پاییندست) به انتخاب مقولۀ خطابی مناسب دست میزنند .صورتهای خطاب به نفوعی
سرمایۀ عاطفی هستند که میتوانند دیگران را در ارتباط در جایگاهی مطمئنتفر قفرار دهنفد و وسفیلۀ
حفظ وجهه 22شوند .از آنجا که هر جامعهای بفه دلیفل داشفتن دیرینفۀ متففاوت فرهنگفی ،اجتمفاعی،
تاریخی ،مذهبی ،عاطفی و ...میتواند بفه شفیوة خفاصّ خفود از عبفارتهفای خطفاب اسفتفاده کنفد،
نگارندگان در پژوهش حاضر برآن هستند که عبارتهای خطاب استعاری مورد استفاده در زبان ترکی
آذری گونۀ گفتاری خوی را استخراج کرده و آنها را از جنبههای مشخّصشده تحلیل کنند.
 -6-3تأکید بر نقش عاطفی کاربرد عبارتهای خطاب

عبارتهای خطاب ،مکانیسمهای زبانی مهمّی هستند که گویشوران از راه آن نگرش و برداشفت خفود
را در مورد رابطۀ خود با مخاطب منعک

میکنند .انتخاب نامناسب عبارتهای خطاب ارتباط خفوب

بین گوینده و شنونده را تحت تأثیر قرار میدهد .صورتهای خطاب هم شاخص رابطۀ اجتماعی بفین
گوینده و شنونده با توجّه به فاصلۀ موقعیتی و اجتماعی هستند (احمدخانی.)2424 ،
سن مرجو در انتخاب صورت محترمانه در خطاب مؤثّر است .این امر منعک کننده ایفن دیفدگاه
سنّتی است که به افراد بار تر باید احترام گذاشت .بارگساالن مؤنّث نیا در برخی شرایط نسفبت بفه
بارگساالن مذکّر بیشتر در خطاب از صورتهای احترامآمیا استفاده مفیکننفد .انتخفاب صفورتهفای
1. first names
2. last names
3. kinship terms
4. pet names
5. abbreviated first names
6. tittles
7. religious terms
8. job terms
9. honorofics or terms of formality
10. special nicknames
11. reverse address terms
12. face
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احترامآمیا در خطاب به منظور نشان دادن فاصلۀ اجتماعی نیا مؤثّر است .در میان اعضای خانواده نیفا
رابطۀ همبستگی تا حدودی تحت تأثیر احترام در خطاب است .پاییندسفت بفه تناسفب سفلطهای کفه
باالدست نسبت به او دارد ،از صورتهای احترامآمیا در خطاب استفاده میکنفد .اسفتفادة باالدسفت از
صورتهای احترامآمیا خطاب برای مخاطب قرار دادن زیردست میتوانفد دو معنفای متففاوت داشفته
باشد :ال  :خود پایینآوری و ب :باالبری دیگران (عقیلی.)2422 ،
 -4تحلیل دادهها
در این بخش دادهها با سه هدف کش

انوا استعارههای مفهومی ،بسامد استعارههفای مفهفومی در دو

گروه سنّی مردان و زنان جوان و میانسال و میاان وقو عبارتهای خطاب استعاری در رابطه بفا کفلّ
عبارتهای خطاب به دست آمده در گونۀ گفتاری زبان ترکی آذری خوی تجایه و تحلیل مفیشفوند.
در مجمو از صد نفر که پنجاه نفر زن و پنجاه نفر مرد بودند نمونهگیفری انجفام گرففت و در حفدود
( )553عبارت خطاب استخراج شفد .از بفین آنهفا ( )352عبفارت مربفوط بفه عبفارتهفای خطفاب
استعاری بودند .در این میان ،استعارههای ساختاری با ( )225مورد ،از کلّ انوا استعارههفای مفهفومی
از بیشترین بسامد را داشتند و استعارههای هستیشناختی با ( )222مورد و استعارههفای جهتفی بفا ()4
مورد ،به ترتیب در ردههای بعفدی قفرار داشفتند .نمفودار ( )2بازگوکننفدة درصفد هریفک از طبقفات
استعارههای مفهومی دادههای پژوهش است.

نمودار ( .)1بسامد وقوع استعارههای مفهومی در عبارتهای خطاب در خوی

در زیر برای هر یک از حوزههای مبدأ پیشگفته مثالی از دادههای به دست آمده میآوریم:
استعارة مفهومی ساختاری
مفهوم انتااعی [شرارت و خباثت فرد خطابشده] در خطاب غیر مستقیم ترکی زیر نسبت به یک ففرد
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شرور و خبیث ،مستتر است:
 شیمر گَلَجَخ؟ «شِمر میآید؟»مبدأ :فرد شرور و خبیث؛ مقصد :شیمر.
در این خطاب استعاری ،مفهوم ناملموس مبدأ [شرارت و خباثفت ففرد خطفابشفده] بفر مفهفوم
ملموس و آشنای مقصد [شفمر بفن ذی الجوشفن] نگاشفت شفده و شفاید آگفاه سفاختن دیگفران از
انجامدادن کارهای شرورانه و بدِ فرد خطابشده ،بهمثابۀ هدف از بهکارگیری عبارت خطاب اسفتعاری
«شیمر» نسبت به مخاطب در نظر گرفته شده است.
جدول ( .)1نمونههایی از انواع استعارههای مفهومی ساختاری به دست آمده از عبارتهای خطاب ترکی گویشوران خویی
استعارة مفهومی

قلمرو مقصد

قلمرو مبدا

خطاب ترکی

ساختاری

ادیسون

آدم مبتکر

ادیسون

ساختاری

زنبور بیعسل

آدم بیفایده و مااحم

اِشَح آریسی

ساختاری

پیکاسو

آدم هنرمند

پیکاسو

ساختاری

عمروعاص

آدم حیلهگر

عمروعاص

ساختاری

سگ پارسا

آدم زود عصبانی بشو

قاپان ایت

استعارة مفهومی هستیشناختی
مفهوم نامعلوم و پنهان [اعتیاد فرد خطابشده] در خطاب غیر مستقیم ترکی زیر نسفبت بفه یفک ففرد
معتاد ،مستتر است:
 اُ چتیرباز گِئددی اوچا« .آن چترباز رفت تا بپرد».مبدأ :فرد معتاد؛ مقصد :چتیرباز.
در این خطاب استعاری ،با نگاشت مفهوم ناملموس مبدأ [اعتیادداشتن فرد خطابشده] بفر مفهفوم
ملموس و آشنای مقصد [چترباز مدّتی را به صورت معلّق در هوا پرواز مفیکنفد] احتمفاالً شناسفاندن
هویت فرد خطابشده به اطرافیان ،بهمنالۀ هدف از بهکارگیری عبارت خطفاب «چتیربفاز» نسفبت بفه
مخاطب در نظر گرفته شده است.
جدول ( .)2نمونههایی از انواع استعارههای مفهومی هستیشناختی به دست آمده از عبارتهای خطاب ترکی گویشوران خویی
استعارة مفهومی

قلمرو مقصد

قلمرو مبدا

خطاب ترکی

هستیشناختی

خار

آدم سم و مااحم

تیکان

هستیشناختی

داش مشدی

آدم رند و تربیتیافته

داش مشدی

آدم خونسرد

دامارسیا

آدم جاسوس

قره قوالخ

هستیشناختی
هستیشناختی

بیر
سیاهگوش

استعاره در عبارتهای خطاب زبان ترکی آذری 25/

استعارة مفهومی جهتی

مفهوم انتااعی [سربار و مااحم بودن فرد خطابشده] در خطاب مستقیم ترکی زیر نسبت به یک ففرد
سربار و مااحم ،مستتر است:
 آقاباالسر خوش گَلیبسَن« .آقاباالسر خوش آمدی».مبدأ :فرد سربار و مااحم؛ مقصد :آقاباالسر
در این خطاب استعاری ،مفهوم ناملموس مبدأ [سربار و مااحم بودن فرد خطابشفده] بفر مفهفوم
ملموس و آشنای مقصد [شیئی که در باالی سر قرار میگیرد و مان حرکت آزادانه میشفود] نگاشفت
شده و احتماالً تذکر دادن اعمال ناپسند فرد خطابشده ،بهمثابۀ هدف از بهکفارگیری عبفارت خطفابی
«آقاباالسر» نسبت به فرد خطابشده در نظر گرفته شده است.
سن عامل غیر زبانی است که در پیدایش گوناگونیها و تنوّعات زبانی ،در سطح یک جامعه نقفش
بهساایی دارد و اعضای جامعه در سنین مختل  ،الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان میدهنفد؛ بفه
عبارتی رفتارهای زبانی در طول زندگی و با گذر از مراحل سفنّی مختلف  ،دچفار تحفوّل مفیشفوند.
پژوهش حاضر بر روی دو گروه سنّی مختل

انجام شده است .گفروه سفنّی الف

(حفدود  28تفا 48

سال) نمایندة گروه سنّی زنان و مردان جوان است و گروه سنّی ب (حفدود  48تفا  20سفال) نماینفدة
گروه سنّی زنان و مردان میانسال است.
با توجّه به دادههای پژوهش مشخّص میشود که افراد در سنین جوانی با تحصیالت و نقفشهفای
اجتماعی کمابیش یکسان با افراد در سنین میانسفالی از عبفارات خطفاب اسفتعاری متففاوتی اسفتفاده
میکنند؛ برای مثال در شهر خوی ،در بین زنان جوان کاربرد عبارتهفای خطفاب اسفتعاری همچفون
«دسمال» «دستمال» برای فرد چاپلوس و «هلو» برای دختر زیبا برای خطابکفردن دوسفت یفا همکفار
آشنا رای است .این در حالی است که در میان زنان میانسال کاربرد خطابهای استعاری برای مفوارد
مشابه ،مانند (شیرینچای و مفاهپفری) رواج دارد .مفردان جفوان خفویی نیفا از عبفارتهفای خطفاب
استعاری مانند «کهنهپالتارچی»« ،کهنهخَر» برای فرد بدلباس و «قفرهقفوالخ»« ،سفیاهگفوش» بفرای ففرد
جاسوس برای خطاب بیگانه استفاده میکنند که کاربرد این عبارتها نهتنهفا در بفین اففراد میفانسفال
رواج ندارد؛ بلکه آنها را نابههنجار تلقّی میکنند و برای این موارد از عبفارتهفای خطفاب همچفون
تابلو و آنتن استفاده میکنند .در این پژوهش عبارتهای خطاب غیر اسفتعاری و اسفتعاری فراوانفی از
راه پرسشنامه گردآوری شده است .در جم آوری خطابهای استعاری ،مشخّص میشود کفه میفاان
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فراوانی و تنوّ این عبارتها در بین زنان و مردان جوان ( )%25/42و در بین زنان و مردان میفانسفال
( )%42/22است .درصد میاان وقو استعارهها در عبفارتهفای خطفاب در دو ردة سفنّی یادشفده بفه
تفکیک جنسیت در گونۀ گفتاری خوی به ترتیب به شرح زیر است:
زنان جوان < مردان جوان < مردان میانسال < زنان میانسال

%24/42 < %22/40 < %22/25 < %42/25

در این پیوستار عالمت < به معنای بیشترین وقو خطابهای استعاری است؛ یعنفی زنفان جفوان

بیشتر از مردان جوان ،مردان جوان بیشتر از مردان میفانسفال و مفردان میفانسفال هفم بیشفتر از زنفان
میانسال از عبارتهای خطاب استعاری استفاده میکنند .نمودار ( )2بازگوکنندة میفاان وقفو و تنفوّ
خطابهای استعاری در میان ردههای سنّی زنان و مردان جوان و زنان و مردان میانسال است.

نمودار ( .)2درصد وقوع خطابهای استعاری در ردههای سنّی جوان و میانسال به تفکیک جنسیت در خوی

در نهایت این موضو در پژوهش به دست میآید که چه میاان از عبارات خطاب در زبفان ترکفی
آذری گونۀ گفتاری خوی ماهیت استعاری دارند .با بررسی کامفل دادههفای پفژوهش و تقسفیمبنفدی
عبارتهای خطاب به دو گروه استعاری و غیر استعاری به کار رفته در بین دو ردة سنّی زنان و مفردان
جوان و زنان و مردان میانسال که بیشتر از دادههای موجود در پرسفشنامفه جمف آوری شفده اسفت،
مشخّص میشود که از مجمو ( )553عبارت خطاب به دست آمده )%88/2( ،مربوط به عبفارتهفای
استعاری و ( )%33/2مربوط به عبارتهای غیر استعاری هستند.

نمودار ( .)3بسامد وقوع خطابهای استعاری و غیر استعاری در خوی

استعاره در عبارتهای خطاب زبان ترکی آذری 22/

 -5بحث و نتیجهگیری
همانگونه که از نتای حاصل از دادهها مشاهده میشود ،استعارههای مفهفومی ابفااری پویفا و فراگیفر
برای درک مفاهیم انتااعی و پنهان در شخصیت افراد در زبان ترکی آذری به شمار مفیرونفد .در ایفن
میان استعارههای ساختاری با  %88از کلّ انوا استعارههای مفهومی ،بیشترین کاربرد را در زبان ترکفی
آذری گونۀ گفتاری خوی دارند ،استعارههای هستیشناختی با  %33و اسفتعارههفای جهتفی بفا  %2بفه
ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند.
با توجّه به نتای پژوهش ،به نظر میرسد تفاوت در رفتارها باعث پیدایش گوناگونی و تنوّ زبفانی
در سطح جامعه میشود که در راستای سنین مختل
سنین مختل

متغیّفر اسفت .در واقف اعضفای یفک جامعفه در

الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند .به عبارتی رفتارهای زبانی در طول زندگی و بفا گفذر

از مراحل سنّی مختل

دچار تغییر میشوند .در پژوهش حاضر نیا با توجّه به جامعۀ آماری پفژوهش،

درصد میاان وقو عبارات خطاب استعاری و غیر استعاری در سنین مختل  ،متفاوت بود.
تنوّ گفتارهای خطاب استعاری هم در بین افراد به چشفم مفیخفورد .زنفان جفوان عبفارتهفای
خطاب استعاری را در برقراری روابط دوستانه بین هم به کار میبردند که در بین مفردان جفوان رایف
نبود و برعک

مردان جوان هم از عبارتهای خطاب استعاری استفاده مفیکردنفد کفه در میفان زنفان

جوان وجود نداشت .این مسئله در بین مردان و زنان میانسال هم به طور چشمگیر دیده مفیشفود .در
ادامۀ پژوهش با بررسی استعارههای خطابی با توجّه به تقسیمبندی لیکاف از اسفتعارههفای مفهفومی و
کاربرد استعارهها با بسامدهای متفاوت در گفتفار روزمفرّه ،بفا توجّفه بفه سفه نفو اسفتعارة مفهفومی،
«هستیشناختی»« ،ساختاری» و «جهتی» این نتیجه به دست آمد که کاربرد این نو استعارهها بفا توجّفه
به سنین متفاوت در عبارتهای خطاب استعاری گونۀ گفتاری خوی بسیار متغیّر است؛ همچنین بایفد
گفت که سنّ مرجو در انتخاب صورت محترمانه در خطفابهفای اسفتعاری مفؤثّر اسفت .ایفن امفر
منعک کنندة این دیدگاه سنّتی در خوی است که بایفد بفه اففراد بفار تفر احتفرام گذاشفت .کفاربرد
عبارتهای خطاب استعاری احترامآمیا در رابطه با افراد میانسال برای نشفان دادن فاصفلۀ سفنّی ایفن
افراد با گروه جوانترها است.
در میان اعضای یک خانواده نیا استفاده از عبارتهای خطاب استعاری تنها تا حدودی تحت تفأثیر
احترام در خطاب قرار میگرفت و در بیان آنها عوامل دیگری وجود دارد کفه ناشفی از تففاوتهفای
اجتماعی و عقیدتی در خانوادهها است .اسماعیلی ( )2452به این نکته اشاره میکنفد کفه کفاربرد یفک
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سویۀ صورتهای خطاب در میان فرزندان و والدین نشاندهنفدة قفدرت و حاکمیفت بفر فرزنفدان و
احترام کوچکترها به بار ترها است و کاربرد دوسفویۀ عبفارتهفای خطفاب در میفان خفواهران و
برادران نشاندهندة صمیمیت و نادیکی طرفین خطاب است .حتّی در بیان برخی عبارتهفای خطفاب
استعاری ،برای مثال در روابط بین فرزنفدان و والفدین و بفرعک  ،روابفط دوسفتانه و عفاطفی دیفده
نمیشود .در برخی موارد فرزندان ،والدین خود را با خطابهای استعاری تحقیرآمیفا ماننفد عبفدال و
ننه صدا میزنند یا والدین از خطابهای تحقیرآمیا بفرای بیفان احسفاس نارضفایتی خفود نسفبت بفه
فرزندانشان استفاده میکنند .کفاربرد خطفابهفای اسفتعاری همچفون دوحتفور «دکتفر» بفرای فرزنفد
درسنخوان و تابوتزینگرُوی «زنگولۀ تابوت» برای فرزند کوچک با شیطنت زیاد ،از ایفن دسفتهانفد.
عوامل متعدّدی در بروز این نو خطابها نقش دارند که منجر بفه بفروز تابوهفا و بیفان خطفابهفای
نابههنجار میشود.
در پژوهش حاضر در بیان استعارههای خطابی بین زنان و مردان جوان و میانسال مشاهده میکنیم
که در بیان برخی از این خطابها نهتنها به موقعیت و منالت اجتمفاعی مخاطفب تفوجّهی نمفیشفود؛
بلکه جنبۀ غرضورزی و کینهتوزانه دارند .بیان این نو خطابها بیشتر بهوسیلۀ اقشفار پفایین جامعفه
در خطاب به طبقات سطح باالی جامعه صورت میگیرد .شاید یکی از دالیل بروز این نو خطابهفا
تالش افراد فرودست برای ایجاد فضای دوستانه و نادیک ساختن سطح طبقاتیشان با اقشار فرادسفت
جامعه باشد .افراد فرودست با بیان این نو خطابها میکوشفند کفه موقعیفت فرودسفتی خفود را در
قالب خطابهای استعاری توهینآمیا و دور از شأن مخاطب پنهان کننفد و دسفت بفه تحقیفر اففرادی
بانند که در موقعیتهای فرادستی جامعه قرار دارند .خطابهای استعاری انگل ،اقدس ،داشمشفدی و
رستم از این دستهاند.
در خاتمه پ

از بررسی کامل دادههای پژوهش و تقسیمبندی عبارتهفای خطفاب بفه دو گفروه

استعاری و غیر استعاری ،مشاهده شد که بیش از نیمی از عبارتهفای اسفتفادهشفدة خطفابی در زبفان
ترکی خوی ماهیت استعاری دارند و این امر در دادههای پژوهش به طور کامل مشخّص است.
منابع
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