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چکیده
یکی از نقشهای مهم زبان ،انتقال احساسات هر فرد به افراد دیگر است .احساسات ،مفاهیمی
انتزاعی هستند که برای بیان و درک باید بهصورت مفاهیم عینی درآیند و استعارهها و صفات ،ازجمله
ابزارهای تبدیل مفاهیم انتزاعی به عینی ،به شمار میروند .در تحقیق کنونی برآنیم به این سؤال پاسخ
دهیم که «آیا زبان فارسی در زمینۀ بهکارگیری ابزارهای زبانی خشونتآمیز ،تغییر کرده است؟» برای
پاسخ به این پرسش ،باید دریابیم آیا بازنمون شناختی و ذهنی بیان خشم در زبان ،سیر صعودی داشته
است یا نزولی .یکی از بازنمونهای بروز احساساتی همچون خشم در زبان روزمره ،در روزنامههای
منتشرشده به هر زبان ،است .بهعبارتدیگر ،متون روزنامهها بازتاب تفکّرات و گفتار هر جامعه است.
ازاینرو ،مطالعۀ خشم در تحقیق کنونی را به بررسی استعارههای مبیّن خشم در زبان فارسی و صفات
بهکاررفته بر اساس این احساس در پیکرهای متشکّل از روزنامههای فارسی محدود کردهایم.
چارچوب نظری پژوهش کنونی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی است که در منابع مهم و تأثیرگذاری
ازجمله لیکاف و جانسون ( )3891و لیکاف ( )3881مطرح شده است .روش شناسایی استعارهها در

 .3این مقاله بخشی از طرح پژوهشی است با عنوان «بررسی میزان خشونت در زبان فارسی (کد  »)1399که با
حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی انجام شده است.
 استاد زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینا (نویسندۀ مسئول)
 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه شیراز
 دانشآموختۀ دکتری زبانشناسی از دانشگاه بوعلیسینا
 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه بوعلیسینا
تاریخ وصول 3181/11/10:ـ پذیرش نهایی3181/11/31 :

rasekh@basu.ac.ir
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این تحقیق ،بر اساس روش «فرایند تشخیص استعاره» است که در پراگلجاز ( )0111مورداستفاده قرار
گرفته است .در مجموع ،صد سرمقاله یا تیتر اصلی خبر از روزنامههای مهم و پرتیراژ کیهان و
اطالعات که دارای آرشیو حداقل  51ساله هستند ( 51مورد از هر روزنامه و یک مورد از هر سال)
بهصورت اتفاقی برای این تحقیق انتخاب و در مجموع  39حوزۀ مبدأ برای استعارهها شناسایی شد.
اهمیت مقالۀ کنونی از این جهت است که میخواهد سیر تغییر کاربرد خشونت در زبان فارسی را بر
اساس پیکرهای طبیعی و واقعی از مطبوعات پرمخاطب این زبان نشان دهد و ارتباط آن را با تحوّالت
اجتماعی و سیاسی مهم هر دهه نشان داده ،از این طریق به الگویی شناختی از زبان فارسی بر مبنای سیر
تغییر خشونت در این زبان و بازنمود آن در مطبوعات فارسی دست یابد .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که عوامل سیاسی و اجتماعی ،بر الگوی تغییر روند خشونت زبان فارسی در مطبوعات
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

تأثیرگذار بودهاند.

کلیدواژه:

استعارۀ مفهومی ،استعارۀ خشم ،روزنامههای فارسی ،زبانشناسی شناختی ،صفت.

مقدّمه
زبان از سویی ،محصول و از سوی دیگر ،بخشی مهم از فرهنگ است .با بررسی
زبانها در قالب کلّی ،محقّق میتواند ماهیت کلّی فرهنگ بشری را درک کند و با
بررسی هر زبان ،درک عمیقی از آن فرهنگ خاص کسب کند .زبانها شواهد جالب
توجّهی از نحوۀ ادراک تجربۀ انسانی به دست داده ،فرهنگها در بیشتر موارد ،هم
نحوۀ تفکر و هم نحوۀ احساس افراد را شکل میدهند .در سالهای اخیر ،مفاهیم
احساسی ،موردتوجّه زبانشناسان جهان قرار گرفته است .مفهوم 3بهعنوان واحد تفکّر
تعریف می شود که شامل تمام اطالعات درمورد چیزی است که در هوشیاری افرادی
وجود دارد که به زبانی خاص صحبت میکنند .درک مفاهیم احساسی ،از طریق
استعارههای احساسی انجام میگیرد .در دهۀ گذشته ،تحقیقات متعدّدی درمورد
جنبههای استعاری مفاهیم احساسی انجام شده است .نتایج این تحقیقات با استفاده از
چارچوب زبانشناسی شناختی در آثار افرادی همچون لیکاف و جانسون)3891( 2
1.concept.
2.Lakoff, G & Johnson, M.
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عرضه شده است .بر اساس لیکاف و جانسون ( ،)3891ویژگیهای خاص حاالت
احساسی بشر که در جهانبینی یک زبان ثبت میشود ،توسط استعارههای مفهومی
تفسیر میشوند و بخشی از محتوای مفاهیم را نشان میدهند .بنابراین ،ازآنجاکه استعاره
نهتنها در زبانی که مردم درمورد احساسات به کار میبرند ،نفوذ میکند و بهوفور در
آن به کار میرود ،بلکه در درک بیشتر جنبههای مفهومسازی احساس و تجربۀ
احساس نیز ضروری است .رسانه نیز از زبان برای اطّالعرسانی و القای معنای موردنظر
خود به مخاطب بهره میگیرد و نقش استعاره در این میان بهعنوان ابزاری برای
سازماندهی انسجام متن ،حائز اهمیت است .در زمان درک یک متن ،جریان اطالعات
از نوشتههای روی کاغذ یا آواهای شنیداری بهسوی مغز و ادراک آنها صورت
میگیرد .همین کلمهها ،عبارات و جمالت هستند که ابتدا با آنها مواجه میشویم و
پس از پردازش آنها ،به معنای موردنظر در ذهن میرسیم .بنابراین ،ساختار جملهها و
گفتمان در بازنمود استعاره ،حائز اهمیت است و جریان فکر را هدایت میکند
(زابلیزاده و موسوی.)10 :3184 ،
خشونت به شکلهای مختلفی نمود پیدا میکند .انسان همواره از گذشته تا کنون با
خشونت زندگی کرده است .پدیدهای به نام خشونت را یکی از مظاهر زندگی
دستهجمعی تلقی میکنند که در هر اجتماعی یافت میشود .خشونت پدیدهای دائمی
و درعینحال ،متغیّری اجتماعی است که در ایام عادی بهنحوی منظّم رخ میدهد و در
موارد غیرعادی ،همچون جنگ ،بحرانهای سیاسی و تورّم اقتصادی ،افزایش مییابد.
رسانهها میتوانند بازتابی باشند از آنچه که در یک جامعه رخ میدهد .خشونت
بهگونهای آشکار یا در قالب الفاظ ،از طریق رسانهها در جامعه منتشر میشود .برخورد
و خشونت در مطبوعات ،به سه شکل تشخیص داده میشود :یافتن ارزش برخورد برای
انتخاب رویداد و تبدیل آن به خبر ،استفاده از تصاویر و عکسهایی که اصطالحاً
فجیع نامیده میشوند و استفاده از واژگانی که بار معنایی خاصی را تداعی میکنند ،به
رویدادها جهت میدهند و سبب تحریک و بههیجانآوردن افکار عمومی برای اجرای
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سیاستی خاص میشوند .برای درک بهتر شکل سوم وجود خشونت در مطبوعات،
یعنی استفاده از واژگانی خاص ،باید به بار معنایی واژگان توجه داشت؛ چراکه کلمات
یک معنای حقیقی و یک بار عاطفی ویژه را با خود به همراه دارند و در این مورد،
نقش مخاطب و تعبیر او از واژه نیز اهمیت مییابد (علیآبادی.)19- 14 :3181 ،
توجه به خشونت و یافتن ریشۀ این حرکات ضداجتماعی مدتهاست که از سوی
محقّقان و پژوهشگران رشتههای مختلف علوم انسانی ،ازجمله نژادشناسی،
روانشناسی ،جامعهشناسی و تاریخ موردتوجه قرار گرفته است .باتوجّهبه اینکه بررسی
حوزۀ معنایی خشم در پیکرهای طبیعی از زبان فارسی در تحقیقات پیشین ،درمورد این
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زبان انجام نگرفته است و از سوی دیگر ،وسایل ارتباط جمعی ،یکی از ارکان انتشار
خشونت در جهان تلقی میشوند ،پیکرهای مشتمل بر روزنامههای منتشرشده به زبان
فارسی ،برای این تحقیق انتخاب شد که در بخش تجزیه و تحلیل دادهها به معرفی آن
و نحوۀ انتخاب روزنامهها خواهیم پرداخت .ویژگی دیگر بررسی کنونی ،مقایسۀ
زمانی پیکرۀ موردبررسی است .اهداف تحقیق کنونی عبارتاند از:
الف .توصیف مفهوم خشم که از طریق زبان بیان میشود و بررسی نحوۀ تبلور
زبانی خشونت؛
ب .ارائۀ نمونههای تجربی از عبارتهای حاوی استعارههای خشونت در
روزنامههای فارسی؛
ج .مقایسۀ شباهتها و تفاوتها بین عبارتهای حاوی استعارههای خشونت در
روزنامههای فارسی در پنج دهۀ گذشته.

بحث نظری
زبانشناسی شناختی 3بهعنوان یکی از شاخههای مهم علوم شناختی ،رویکردی
است که به زبان بهعنوان وسیلهای برای کشف ساختار نظام شناختی انسان مینگرد
1.cognitive linguistics.
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(گلفام و یوسفیراد .)58 :3193،یکی از شاخههای اصلی زبانشناسی شناختی،
معناشناسی شناختی 3است که به بررسی رابطۀ بین نظام مفهومی ذهن و ساختار معنایی
رمزگذاریشده در زبان و ارائۀ الگوهایی از ذهن آدمی و بازنمایی ساختار مفهومی و
مفهومسازی ذهنی میپردازد .در ا ین شاخه از علم ،تکوین مفاهیم زبانی ،استعاره و
مقولهبندیهای زبانی و ذهنی از پدیدههای جهان ،همگی بخشی از روند کلی شناخت
انسان از جهان خارج محسوب میشوند .بهعبارتدیگر ،در این شاخه از علم،
فرایندهای زبانی ،ازجمله خلق استعاره ،زیرمجموعۀ فرایندهای شناختی در معنای عام
آن به شمار میروند (روشن و اردبیلی ،3180 ،مقدمه).
همانطور که رِدی )3818( 0گفته« :زبان روزمرۀ ما عمدتاً استعاره است» ،استعاره
یکی از پرکاربردترین ابزارهای زبانی محسوب میشود .کرس 1نیز معتقد است
استعاره ،کاربردی گسترده دارد و عنصری اساسی در فعالیتهای شناختی و زبانی
است (کرس .)10 :3898 ،همانطور که از ریشهشناسی واژۀ استعاره مشخص است،
این اصطالح بهمعنای انتقال ویژگیای از یک شیء به شیء دیگر است.
بهعبارتدیگر ،منظور از استعاره ،فرایندهای زبانی است که در آن ،ویژگیهای یک
شیء ،به شیء دیگر نسبت داده میشود ،بهنحوی که زمانی که از شیء دوم صحبت
شود ،گویی با شیء نخست برابر است (هاوکس .)33 :3111 ،از زمان یونانیان و
رومیان باستان ،این اصطالح بهمعنای انتقال معنا از یک واژه به واژۀ دیگر بوده است و
هنوز بهمعنای فرایندی است که در آن ،یک واژه ،معنای دیگری کسب میکند.
تعریف امروزی استعاره عبارت است از :رابطه بین معانی منطقی فرهنگلغتی و بافتی بر
اساس نزدیکی یا شباهت بین ویژگیهای خاصی از دو مفهوم موردنظر (گالپرین،
 .)341 :3893استعارهها با تکیه بر ساختار واژگان و دانش قبلی شکل میگیرند.
بیشترین بخش طبقهبندی و استنباط انسان بر اساس استعارههاست و بسیاری از مفاهیم،
1.cognitive semantics.
2.Reddy.
3.Kress.
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بهویژه مفاهیم انتزاعی ،از طریق انطباق اطالعات و انتقال دانستهها از حوزهای به حوزۀ
دیگر سازماندهی میشود (هاشمی.)0 :3198 ،
در دیدگاه جدید ،استعاره از زبان ،جداییناپذیر و عامل خلق واقعیتهای جدید
است .این دیدگاه جدید درمورد استعاره ،نخستین بار لیکاف و جانسون ( )3891مطرح
شد .در رویکرد شناختی ،لیکاف و جانسون ( )3891پیشنهاد کردند که استعارهها
حاوی استلزاماتی 3هستند که تجربه ما را سازماندهی و به نحو منحصربهفردی آن
تجربهها را بیان کرده ،واقعیتهای ضروری را خلق میکنند .مفاهیم انتزاعی تا حد
زیادی از طریق استعاره نمایان میشوند و از این طریق ما میتوانیم مفاهیم انتزاعیای
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همچون صلح را از طریق آرای عینی درک کنیم؛ به عبارت دیگر ،ما مفاهیم انتزاعی و
مبهم را از طریق مفاهیم عینیتری نشان میدهیم که بهصورت واضحتر در تجربۀ ما
ترسیم شدهاند (لیکاف و جانسون .)330 :3891،مفهومی که از این طریق درک
میشود (یعنی مفهوم انتزاعیتر یا ناآشنا) حوزه مقصد 0است و مفهوم دیگر که به
نحوی درک یا صحبت از آن مقصد را تسهیل میکند ،حوزۀ مبدأ( 1مفهوم عینیتر یا
آشنا) نامیده میشود .نظریۀ استعارۀ مفهومی ،4ارتباط بین این حوزههای مفهومی را در
قالب نگاشتهای 5بین عناصر درون حوزههای مبدأ و مقصد ترسیم میکند .معموالً
نگاشت عناصر حوزۀ مبدأ در حوزۀ مقصد بهصورت «حوزۀ مقصد ،حوزۀ مبدأ است»
نشان داده میشود (لیکاف .)011 :3881 ،برای مثال ،در نمونۀ «عشق ،یک سفر است»
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که در آن ،سفر حوزۀ مبدأ ما و عشق حوزۀ مقصد ما است ،از دانشی که درمورد
مفهوم «سفر» داریم ،برای درک و توصیف مفهوم «عشق» استفاده میکنیم .بنابراین،

1.entailment.
2.Target domain.
3.Source domain.
4.conventional metaphors.
5.mappings.
6.TARGET DOMAIN IS SOURCE DOMAIN.
7.LOVE IS A JOURNEY.
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هدف نهایی ما صحبت از عشق است .نگاشت از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد در موارد
زیر دیده میشود:
عشّاق ،مسافران هستند؛
رابطۀ عشق ،وسیلۀ نقلیه است؛
حالتِ بودن در رابطه ،نزدیکی فیزیکیِ بودن در وسیله نقلیه است؛
اهداف مشترک عشّاق ،مقاصد مشترکشان در سفر است؛
مشکالت ،موانع سفر هستند (لیکاف.)011 :3881 ،
این نگاشتها در عبارتهای استعاریای همچون موارد زیر آشکار میشوند:
ببین به کجا رسیدیم؛
به تقاطع رسیدهایم؛
ما باید هریک راه خودمان را برویم؛
دیگر نمیتوانیم به عقب برگردیم؛
فکر نمیکنم این رابطه به هیچ جا برسد؛
ما االن کجاییم؛
ما گیر کردهایم؛
راه طوالنی و سختی بود؛
از جاده خارج شدهایم؛
این رابطه دارد از هم فرومیپاشد (لیکاف و جانسون.)45-44 :3891 ،
ساختار معنای استعاری ،درک و فهم انسان را شکل میدهد و تأثیرات
ایدئولوژیکی دارد (بیلینگ و مکمیالن .)411 :0115 ،1لیکاف ( )0110بر این باور
است که استعارهها ،خوشههای معنای فرهنگی را شکل میدهند .اهمیت استعاره
عالوهبر خلق ساختار جدید سازۀ زبانی ،تولید یک الگوی ذهنی است که درک مفهوم
پیام متن بر اساس آن ساماندهی میشود؛ ازاینرو ،بررسی کارکرد استعارههای
1. Billing & Macmillan.
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مفهومی ،تبیین جدیدی از عملکرد ذهن در ادراک رویدادها ممکن میسازد (لیکاف
و جانسون.)3891 ،

پیشینة تحقیق
ازآنجاکه اخبار در ساخت و تطبیق اطالعات و باورهای افراد ،نقش مهمی ایفا
میکند و استعاره بخش مهمی از نحوۀ تعامل افراد با وقایع جدید و اخیر یک جامعه
است (کندی ،)018 :0111 ،3کالم اخبار طبیعتاً منبعی بسیار غنی از زبان تلویحی را
دربر دارد .ازاین رو ،تاکنون تحقیقات زیادی درمورد استعاره در کالم اخبار در
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

زبانهای مختلف انجام شده است .به عنوان نمونه ،زبان استعاری در متون خبری برای
نشاندادن طرز تفکرهای گوناگون و تأثیرات مجابکنندۀ هریک در گفتار سیاسی در
زبانهای مختلف در تحقیقات متعددی بررسی شده است که از آن جمله میتوان به
کیتیس و میالپیدس ،)3881( 0موسلف )0111( 1و زینکن )0111( 4اشاره کرد.
چارتریس -بلک )0114( 5با تأکید بر جنبۀ کاربردشناختی و رویکردهای پیکرهای
در تحلیل استعاره ،به بررسی پیکرههای متنی مختلف ازجمله گفتمان سیاسی احزاب
آمریکایی و انگلیسی ،گزارشهای ورزشی و اقتصادی و گفتمان دینی پرداخته و
کارکرد ایدئولوژیک استعاره را در این گفتمانها نشان داده است (رضاپور:3198 ،
 .)319-311رضاپور و آقاگلزاده ( )3183نمونههایی از استعارههای نظاممند بهکاررفته
در روزنامههای رسالت ،کیهان ،ایران ،مردمساالری و آفتاب یزد را استخراج و بر
اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و رویکرد کاربردشناختی استعارۀ گفتمانی،
آنها را از لحاظ بار ایدئولوژیکی تجزیه و تحلیل کردهاند .رضاپور ()3184
استعارههای دستوری همچون اسمسازی و وجهیّت را در گفتمان سیاسی روزنامههای
1.Kennedy.
2.Kitis & Milapides.
3.Musolff.
4.Zinken.
5.Charteris-Black.
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داخلی رسالت و شرق بررسی کرده است .نامور و امیری پریان ( )3181به بررسی
کاربرد استعارههای مفهومی در تیترهای خبر  01:11شبکۀ دو سیما از منظر معناشناسی
شناختی پرداختهاند .زابلیزاده و موسوی ( )3184نیز به بررسی نقش استعاره در
گفتمان خبری رسانههای بینالمللی پرداخته و راهکارهایی عملی برای بهرهبردن از
استعاره در تولید متون خبری ارائه کردهاند .طوسی نصرآبادی و روشن ( )3185به
بررسی استعارۀ فوتبال در عناوین خبری روزنامههای ورزشی ایران پرداختهاند.
ازآنجاکه تحقیقات پیشین انجامشده درمورد بررسی روزنامههای داخلی به بررسی
موضوع خشونت نپرداختهاند ،هدف تحقیق کنونی بررسی این موضوع در پیکرهای از
روزنامههای منتشرشده به زبان فارسی بود تا در بافت کالمی بزرگی ،به این موضوع
پرداخته شود .ویژگی دیگر تحقیق کنونی ،بررسی تمام پیکره بهصورت دستی توسط
نویسندگان مقاله است.

روش تحقیق
متون مطبوعاتی ،منبعی بسیار غنی از دادههای زبان طبیعی را برای بررسیهای زبانی
فراهم میکنند (کرینمایر .)0133 ،3با این حال ،نظریۀ استعارۀ مفهومی ،روشی نظاممند
برای مطالعۀ استعاره در عبارتهای بهکاررفته در پیکرهای از دادههای طبیعی به دست
نمیدهد .استفانوویچ )3 :0111( 0بر این باور است که نخستین مسئلۀ پیش روی هر
تحلیل پیکرهبنیاد ،تشخیص و استخراج دادههای مرتبط از پیکره است .امکانات
مختلفی برای استخراج عبارتهای استعاری وجود دارد .تهیۀ فهرستها و
جستوجوی واژهها و عبارتهایی خاص در پیکره ،ازجملۀ این راههاست که
محصول آن ،فهرست وقوع واژهها و عبارتهای مورد جستوجو در متن موردنظر
است .در پژوهش کنونی ،الگوی «فرایند تشخیص استعاره» 3که توسط گروه
1.Krennmayr.
2.Stefanowitsch.
3.Metaphor Identification Process (MIP).
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پراگِلجاز )0111( 1به سرپرستی جرارد آستین پیشنهاد گردیده ،برای تشخیص استعاره
استفاده شده است .این الگو ،روشی نظاممند برای تشخیص واژهها و عبارتهایی ارائه
میدهد که بهصورت استعاری در متن به کار رفتهاند .با استفاده از این روش میتوان
دریافت که آیا واژه و عبارتی در متن موردنظر دارای کاربرد استعاری است یا خیر.
زبان روزنامههایی که در این تحقیق بررسی میشوند ،رسمی است و متون به فارسی
معیار نوشته شدهاند و بهراحتی در دسترساند .متون خبری سرشار از اطالعات هستند.
فرایند تولید خبر ،به روزنامهنگاران این امکان را میدهد تا با دقّت متون خود را تألیف
کرده ،انتخاب های واژگانی دقیقی داشته باشند که این امکان در تضاد با
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

محدودیتهای تولید زمانحقیقی در مکالمه است (بایبر .)315-314 :3899 ،2از این
رو ،فرایند تشخیص استعاره بهطور شفاف در متون روزنامهها قابلاعمال است .گروه
پراگلجاز ( )0111نیز مراحل فرایند تشخیص استعاره را در جملهای از یک گزارش
خبری نشان دادهاند.

یافتهها
الف .دادهها
در هر روزنامه درمورد یک رویداد مهم سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...مطالب
مختلف ازجمله سرمقاله ،مقاله ،مصاحبه با صاحبنظران و افراد آگاه ،گزارش ،خبر،
بیانیه و غیره تهیه میشود .در میان این مطالب متنوع ،سرمقالهها از اهمیت خاصی
برخوردارند؛ زیرا معموالً توسط سردبیر یا مدیرمسئول روزنامه نوشته میشوند و
بنابراین نمودی از نگاه عمیقتر و دیدگاه مالکان و مدیران روزنامه است.
بهعبارتدیگر ،سرمقالهها و یادداشتها بیش از دیگر مطالب روزنامه همچون مصاحبه،
گزارش ،خبر و ...دیدگاه آن روزنامه را نشان میدهند .از سوی دیگر ،سرمقالهها صرفاً

1.Pragglejaz Group.
2.Biber.
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به گزارش یک رویداد نمیپردازند؛ بلکه نوعی قضاوت درمورد آن رویداد ارائه
میدهند (حامدی شیروان و شریفی.)319 :3181 ،
در این مقاله از بین مطالب مختلف به بررسی و تحلیل سرمقالهها و مقالههای
تحلیلی -خبری صفحههای اول و دوم پرداخته شد که این مطالب با عناوین مختلف از
جمله سرمقاله ،یادداشت ،یادداشت سردبیر ،یادداشت روز ،نگاه روز ،نکته و ...منتشر
شدهاند و در صورت عدم وجود چنین مطالبی در روزنامۀ موردنظر ،مهمترین خبر آن
روزنامه برای بررسی انتخاب شد.
ب .تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش ،به بررسی روزنامههای منتشرشده به زبان فارسی در ایران خواهیم
پرداخت .دو روزنامۀ مهم و پرتیراژ که آرشیو حداقل  51ساله دارند؛ یعنی روزنامههای
اطالعات و کیهان برای بررسی کنونی انتخاب شدند .از سال  ،3151هر سال یک
شماره از هریک از روزنامهها بهصورت اتفاقی انتخاب شد .برای انتخاب اتفاقی تاریخ
روزنامهها ،از نرمافزار  The hatنسخۀ  1استفاده شد که برای ساخت بازیهای
شانسی و اعداد اتفاقی کاربرد دارد .در مجموع 311 ،سرمقاله یا خبر تیتر اصلی
روزنامههای کیهان و اطالعات (هر روزنامه 51 :مورد در کل و هر سال یک مورد) از
نظر استعارههای خشونت و صفتها بررسی شد.
در بخش بررسی استعاره در روزنامههای موردبررسی ،محققان به جستوجوی
عبارتهای استعاری مرتبط با خشونت پرداختند .استعارههای خشونت (کالمی و
فیزیکی) در دو روزنامه بهتفکیک فهرست شدند و سپس نگاشتها و الگوهای
مشترک در این استعارهها ارائه شد و بسامد وقوع هریک مشخص گشت و در نهایت
الگویی از تعداد و نوع استعاره های خشونت در این دوران به دست آمد .استعارههایی
که مبنای تولید عبارتهای استعاری بیان خشونت قرار گرفتهاند ،در این بخش
مشخص و حوزههای مبدأ بهکاررفته در این استعارهها نیز ذکر شدهاند .نمونههایی از
استعارههایی که مبنای تولید عبارتهای استعاری بیان خشونت قرار گرفتهاند ،در ادامه
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آورده شده است .در مجموع  39حوزۀ مبدأ در این روزنامهها مشخص گردید .نام
روزنامهای که استعاره موردنظر در آن به کار رفته و تاریخ انتشار آن ،در کنار هر مثال
ذکر شده است.
 .8خشونت ،برخورد فیزیکی است
 اگر ارتش به او اعمال فشار کند ،بدون تأمل علیه آن اقدام خواهد کرد (کیهان،
.)51/3/01
 این هر دو فصل تمامی هستی را بهظاهر به عصیان و خشم درمیکشد و آدمی را
به تازیانه بادهای سخت گرفتار میکند (کیهان.)51/30/08 ،
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

 علت دیگر فلسفۀ وجودی اسرائیل غاصب ،خیانت و یا سکوت برخی از حکام
دول عربی در برابر اهداف جنایتکارانه این کشور میباشد (اطالعات.)11/4/8 ،
 صدام جنایتکار و اربابان جانیاش باید بدانند پاسخ این اعمال وحشیانه و
ناجوانمردانه را در جبهههای نبرد خواهند داد (کیهان.)10/1/30 ،
 ما با کوبیدن بصره بهراحتی میتوانیم آسایش ،آرامش و خواب را از چشم
رژیم عراق بگیریم (کیهان.)11/4/8،
 در آستانه  38فروردین سالروز قطع رابطۀ سیاسی جمهوری اسالمی ایران با
آمریکای جهانخوار( ...اطالعات.)18/3/39 ،
 .1خشونت ،فشار است
 پیش از اعدام ،دست و پای آنها را طنابپیچ کرده بودند (اطالعات،
.)53/30/30
 برای تقلیل قیمت نفت پافشاری میکند (اطالعات.)51/1/30 ،
 اکثر تئاترهای آتن اجباراً تعطیل شدند (کیهان.)59/1/30 ،
 با سرانگشت پلید این قدرتها در منطقه خودمان در مرزهای خودمان ،یعنی
رژیم مزدور و وابستۀ عراق داریم مبارزه میکنیم (اطالعات.)10/1/30،
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 حربۀ بسیار خوبی است برای بذرافشانیهای جداییانداز استعمار (کیهان،
.)13/0/03
 اگر بخواهیم از توافق فاصله بگیریم تا به ایران فشار بیاوریم ،اشتباه است.
(اطالعات.)84/5/1 ،
 .3خشونت ،بار است
 عدۀ زیادی طرفدار تحمیل مالیات بیشتر بر سود شرکتهای نفتی هستند
(اطالعات.)51/1/30 ،
 از همان زمان خشونت طاقتفرسایی علیه ما شروع شد (اطالعات.)55/31/3 ،
 تأسیسات اقتصادی-نظامی شهرهای بدره ...زیر آتش سنگین توپخانۀ ایران قرار
داشت (کیهان.)11/30/31 ،
 ارتش صدام با استفادۀ وسیع از تانک هلیکوپتر و توپخانۀ سنگین درصدد
بازپسگیری این شهرهاست (کیهان.)11/3/1 ،
 و در این راه هزینههای گزافی را به ملتهای این منطقه تحمیل کردند (کیهان،
.)95/8/8
 گوش زمانه به سنگینی عهدشکنی ناشنوا شده بود (اطالعات.)99/343/03 ،
 .4خشونت ،مانع است
 شروع تحریم فروش نفت از طرف اعراب (اطالعات.)51/1/30 ،
 کسانی که به اجبار مانع تحصیل فرزندشان بشوند ،مطابق قانون باید حتماً تنبیه
شوند (اطالعات.)54/1/9 ،
 در اطراف این مسجد که درهای آن مهر و موم شده بود ،تظاهرات شدیدی
جریان داشت (کیهان.)18/3/39 ،
 مخالفت این رژیم ،نوعی لشکرکشی در برابر اسالم است (کیهان.)51/4/31 ،
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 هنوز هم ردّ پای برخی از عناصر نفوذی که سعی میکنند موضوعات خرد و
سلیقهای را به بحرانهای ملی تبدیل کنند ،در گوشه و کنار به چشم میخورد (کیهان،
.)18/0/00
 طرفهای غربی ،امید خود به اختالفات درونی ایران را از دست ندادهاند و به
تهدید و تحریم بهعنوان تکمیلکنندۀ مذاکرات مینگرند (کیهان.)99/33/03 ،
 .1خشونت ،رفتار حیوانی است
 مدتی دولت و ملت ایران را میدوشیدند و به چاک میزدند (اطالعات،
.)55/0/01
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 گمان کردهاند پس از آن همه صحنهسازیهای رسوا باز هم کسی پنجههای
خونآلود را بر صفحۀ کاغذ نمیبیند (کیهان.)51/0/01 ،
 انقالب ایران و مردم را که علیه امپریالیسم جهانخوار غرب و صهیونیسم
بیدادگر به پا خاسته بودند ،به منزل پیروزی هدایت کرد (اطالعات.)59/1/30 ،
 این در واپسین لحظات طعمهشدن به زنجیری گرانبار مبدّل میشود و بر خصم
خویش میپیچد ،حلقه میزند (اطالعات.)13/0/03 ،
 اسرائیل از قبیل افعیهایی است که وقتی ناتوان شوند ،خود را میخورند
(کیهان.)81/4/01 ،
 .1خشونت ،پرخاشگری است
 سادات خائن و پلید ،تو اینها را از کجا آوردهای؟ (اطالعات.)11/4/8 ،
 اگر نمایندهای از تریبون مجلس برای فحشدادن به دولت استفاده کرد ،آیا
مردم این را میخواهند؟ (کیهان.)13/9/3 ،
 آمریکا دیروز هشدار داد که «لفّاظی هوسبازانه و تبلیغات حقبهجانب» بعضی
کشورها میتواند آن همکاری جهانی را که برای مبارزه با گرسنگی و رکورد الزم
است ،خنثی کند (کیهان.)54/1/9 ،
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 تروریست معدوم که از اعضای گروه مارکسیستهای اسالمی بود ،با نارنجک
و سالح کمری ،حمله و یکی از مأموران را زخمی کرد (اطالعات.)51/3/5 ،
 وی با این کار خود در واقع به قلم ،ستم و جفا وارد نموده و آن را ننگین کرده
است (اطالعات.)11/30/31 ،
 توهین به رئ یس جمهوری در روز دانشجو انزجار مردم را در پی داشت
(اطالعات.)91/8/03 ،
 .9خشونت ،دزد است
 خواب را از چشمانش میربود و آرامش را از جانش میگرفت (اطالعات،
.)11/30/31
 کوشش برای استراق سمع در سوئیس (اطالعات.)11/30/8 ،
 ریاکاری و برخوردهای دوگانه هسته اصلی این جرم ادعایی است (کیهان،
.)11/30/8
 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا
رحم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از  31سال و یا حد موجب قطع عضو
است (اطالعات.)91/4/03 ،
 دولت سوریه ترکیه را به راهزنی هوایی متهم کرد (اطالعات.)83/1/04 ،
 .1خشونت ،آلودگی است
 به بنگاه سخنپراکنی لندن ،یعنی دستگاه سمپاشی بی بی سی توسّل جسته است
(کیهان.)51/0/01 ،
 مصمّم به زدودن کلیۀ آثار نکبتبار سلطۀ طوالنی امپریالیسم و صهیونیسم از
جمع خود بود (اطالعات.)59/1/30 ،
 دولتهای مرتجع و وابسته را از صحنۀ سیاسی و اداری کشورهایشان طرد
خواهند کرد .در مبارزه با دشمنان خارجی ،تمام توانمان را باید بسیج کنیم تا دستی را
که از آستین صدام بیرون آمده ،قطع کنیم (کیهان .)14/8/1
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 امروز فاسدترین انسانها پرچم اصالح جهان را در دست گرفتهاند (کیهان
.)91/5/03
 نطقهای اوباما در این زمینه تهوعآور است (کیهان .)81/4/01
 .9خشونت ،حرارت است
 دشمن ،مدافعان جانبرکف شهر را زیر آتش سبک و سنگین قرار داده است
(اطالعات.)58/9/01 ،
 اگر خرابکار باشید؛ یعنی بخواهید چوب الی چرخ و فلکشان بگذارید ،قرار
میسوزد و فرار بر قرار ترجیح داده میشود (اطالعات .)14/8/1
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 بحث اتاقهای گاز و سوزاندن یهودیان اگرچه بحثی تاریخی است( ...کیهان،
.)11/30/8
 جورج بوش غافلگیر و برآشفته میشود (اطالعات .)91/5/01
 عربدۀ متجاوزان شوم بود؛ اما همین کورۀ سخت حادثه ،ما را گداخت (کیهان،
.)83/1/04
 اینها در وقت الزم میتوانند یک جهنّم واقعی را علیه اسرائیل به وجود آورند
(کیهان .)80/5/30
 .81خشونت ،جنگ است
 از دیشب نیروهای مسلّح و تانکها در نقاط حساس پایتخت موضع گرفتهاند
(کیهان.)51/1/03 ،
 با این شهریهها هم مبارزه شود (اطالعات.)54/1/9 ،
 مردم عراق در انتظار شکست رژیم پوشالی صدام ،ثانیهشماری میکنند (کیهان،
.)10/1/30
 این طرح توطئهآمیز صهیونیستها زنگ خطر دیگری را به صدا درآورده تا
همگی ما دشمن واقعی نظام جمهوری اسالمی ،یعنی صهیونیستها و اشغالگران قدس
شریف را فراموش نکنیم (اطالعات.)18/0/00 ،
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 موج سوم مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان از آنجا آغاز شد که زیر هیاهوی طبل
توسعۀ سیاسی ،محیط امن علم و تحقیق ،به محیط جنگ و گروههای سیاسی بدل
گردید (کیهان.)91/4/03 ،
 وقتی که اسیر امواج مرگآور دریا میشوند (اطالعات.)91/1/08 ،
 .88خشونت ،خرابی /ویرانی است


هنوز فاجعه پایان نیافته و تنها نخستین پردۀ درام به انتها رسیده است

(اطالعات.)53/30/30 ،
 بر اثر حملههای شدید بعدازظهر دیروز نیروهای خودی ،ده تانک ،هفت
خودرو و یک موضع مهم دشمن متجاوز به نام «نهنگ» با کلیهۀ وسایل و تجهیزات
نظامی آن نابود شد (کیهان.)58/9/05 ،
 و این صدای خردشدن استخوانهای صدامیان است که خواب راحت مرتجعین
مصر و سودان و عربستان و اردن و رفقای همکاسهشان را آشفته کرده است
(اطالعات.)13/0/03 ،
 به این ارزیابی رسیدهاند که سیل بنیانکنی به اشتباه ،اصالحات نام گرفته بودند
(کیهان.)18/0/00 ،
 درگیری اردوغان با کردهای ترکیه و بههمریختن وضع امنیتی سیاسی در
استانهای شرقی و جنوبی ،سبب فروپاشی دولت کنونی میشود (کیهان.)84/5/0 ،
 عالوهبر خردکردن روحیۀ آنان ،نوید فتوحات بیشتری را میدهد (کیهان،
.)85/5/09
 .81خشونت ،خوراکی بد /مواد مخدّر است
 در همین زمان مبارزۀ طوالنی ملت ایران علیه رژیم فاسد پهلوی به مرحلۀ
حساس خود نزدیک میشد (اطالعات.)59/1/30 ،
 و به نظم و آرامش عمومی لطمه وارد میکند (کیهان.)59/1/30 ،
 شوروی جنگ تلخ و پرخسارتی را تجربه کرده است (اطالعات.)11/30/31 ،
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 رهبر معظم انقالب اسالمی از تبلیغات وارونۀ استکباری درمورد مسئلۀ فلسطین
بهعنوان یک مسئلۀ بسیار تلخ یاد کردند (کیهان.)13/3/9 ،
 شبکه مافیای آنها دختران و زنان جوان را فریب میدهند (اطالعات،
.)91/1/08
 .83خشونت ،مادّۀ درون ظرف است
 حمالت شدید توپخانۀ عراق به اهواز همچنان ادامه دارد (کیهان.)58/9/05 ،
 شاید در همان حال که خون از بدنش میریزد و زخم دندانهای دشمن را بر
بدن دارد ،او را همچنان در حلقه میگیرد (اطالعات.)13/0/03 ،
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 .84خشونت ،ورزش رزمی است
 رزمندگان اسالم با ضربات کوبنده و تاکتیک بسیار خوب ،نیروهای دشمن
متجاوز را از یک منطقۀ سوقالجیشی به عقب راندند (اطالعات.)58/9/01 ،
 ما میخواهیم با آزادسازی این شهر عزیز و مقاوم ،پنجه بر گلوی دشمن جالد
اندازیم و بفشاریم و شاهرگش را قطع کنیم (اطالعات.)13/0/03 ،
 و ضربات خود را بر شما وارد خواهیم کرد (اطالعات.)10/1/30 ،
 که دشمن هرگز نتوانست از صدمات این ضربۀ مهلک رهایی یابد (کیهان،
.)15/8/1
 زیرا دوام و بقای اینها به جبههها ضربه میزنند و ارزشهای انقالب را تضعیف
میکنند (کیهان.)14/8/1 ،
 استیضاح وزیر کشور در مجلس ،عرصۀ مناسبی برای تضارب دیدگاههای
موافق و مخالف عملکرد یک مسئله وزارت کشور در پیشگاه ملت است (کیهان،
.)11/1/09
 .81خشونت ،ماوراء الطبیعه است
 بیپرده صحنههای تراژدی غول استعمار نمایان گردد (کیهان.)51/0/01 ،
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 با سر دادن فریادهای «مرگ بر آمریکا» تنفّر و انزجار خود را از شیطان بزرگ
ابراز داشتند (اطالعات.)18/3/39 ،
 بعید است که همه چیز مطابق میل و ارادۀ شیطان بزرگ و پیر فرتوت استعمار
عملی شود (کیهان.)93/31/0 ،
 .81خشونت ،بیماری یا جنون است
 مکانیسم کور آن قدرت تمیز ندارد (کیهان.)53/30/30 ،
 این تظاهرات ،چند شهر بزرگ پاکستان را فلج کرده و به گفتۀ مقامات مالی
 011میلیون دالر به کشور ضرر زده است (کیهان.)51/3/01 ،
 رزمندگان اسالم با ضربات کوبنده و تاکتیک بسیار خوب ،نیروهای دشمن
متجاوز را از یک منطقه سوقالجیشی به عقب راندند (اطالعات.)58/9/01 ،
 ماجرای سیاستهای تعدیل آنطور که مطرح میشود ،تدریجی نبوده و در
برخی قسمتها مثل نرخ ارز باعث واردآمدن شوک به اقتصاد گردید (کیهان،
.)10/31/33
 چرا باید دیدگاه مطلقگرا و تنگنظر گروهی که جناح و سلیقۀ جناحی خود را
حق محض میدانند ،امکان داوری در برابر این دو دیدگاه را از مردم سلب کند
(اطالعات.)11/1/09 ،
 آشکارا از جنگ روانی آنها علیه ایران حکایت میکند (کیهان.)98/1/3 ،
 .89خشونت ،باتالق است
 فرو رفتن در حصار عصبیتهای قومی و نژادی( ...کیهان.)13/0/03 ،
 .81خشونت ،مرگ است
 جسد سه دیپلمات اعدامشده هنوز در داخل سفارت عربستان سعودی است
(اطالعات.)53/30/30 ،
 زمستان ،زمین را از نفس میاندازد (کیهان.)51/30/08 ،
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 در چندین جبهه ،ضربات مهلکی به دشمن متجاوز بعثی وارد کردند و مزدوران
ناچار به ترک چندین سنگر خود شدند (اطالعات.)58/9/01 ،
 ژنرال عمرام ،فرمانده نظامی ساحل غربی از تمهیدات مرگبار ارتش اسرائیل
دفاع کرد (کیهان.)11/3/33 ،
 خواستار رسیدگی به قتلهای زنجیرهای زنان در مشهد شدند (اطالعات،
.)91/4/03
 جمع زیادی از اتباع ترکیه در این کشور قربانی این همپیمانی شدند (کیهان،
.)84/5/0
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عالوهبر این موارد ،در بسیاری موارد از چند استعارۀ خشونت در یک جمله
استفاده شده است؛ برای مثال:
 انزجار مردم از حمایتهای وقیحانۀ سازمانهای بهاصطالح مدافع حقوق بشر از
جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه آوارگان مظلوم فلسطینی را مصور ساختند (کیهان،
.)13/3/9
دو مورد استعارۀ پرخاشگری ،یک مورد استعارۀ برخورد فیزیکی و یک مورد
استعارۀ مانع ،در این جمله مشاهده میشود.
 میدانند که بعد از فاجعۀ خونین مکه ،قتل عام زائران بیگناه توسط دولت
سعودی در سال  11توافق کردند که همهساله حداقل در روز ششم ذیحجه در مکۀ
مکرّمه تظاهرات برائت از مشرکین را به پا دارند (کیهان.)11/3/35 ،
این جمله نیز حاوی یک مورد استعارۀ خرابی ،یک مورد استعارۀ مرگ و یک
مورد استعارۀ پرخاشگری است.
 از سوی دیگر بسته و پکیجی از فشارها ،تهدیدها ،تحریمها و ترورها را در
آستین داشت تا سر بزنگاهها و مقاطع مختلف ،از یکی از آن ترفندها و دسیسهها
استفاده نمایند (کیهان.)81/30/05 ،
استعارههای فشار و پرخاشگری و مانع و جنگ ،در این جمله به کار رفتهاند.
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 درحالیکه مسیر ارسال سالح به کشورهای درگیر بحران از اروپا باز است ،امّا
مسیر پذیرش قربانیان این سالحها مسدود شده است و با آنان بدرفتاری میشود
(اطالعات.)85/5/09 ،
استعاره های جنگ ،برخورد فیزیکی ،مانع و پرخاشگری در این جمله به کار
رفتهاند.
شایان ذکر است که از آوردن یافتههای تکبهتک هر روزنامه و هر سال بهصورت
تفکیکی در اینجا خودداری کردیم؛ چراکه  311مورد بررسی شده و اگر میخواستیم
همۀ دادهها را در این بخش ذکر کنیم ،چندده صفحه میشد .بهجای آن ،نتایج کلی را
در ادامه بیان خواهیم کرد .اگر بخواهیم این دو روزنامه را با هم در کل استعارهها
مقایسه کنیم ،در دهۀ اول و دوم همچنان استعارههای خشونت روزنامۀ کیهان کمتر از
اطالعات بوده است ،درحالیکه این روند در سی سال گذشته (از دهۀ سوم تا زمان
نگارش این پژوهش) برعکس شده است.
نتایج کامل بررسی استعارهها در جدول زیر ذکر شده است.
جدول ( :)8نتایج کامل بررسی استعارهها در روزنامهها
استعارهها به صورت دههای
روزنامه ها
دهۀ اول

دهۀ دوم

دهۀ سوم
دهۀ چهارم

کل

فیزیکی

کالمی

اطالعات

81

11

310

کیهان

18

11

331

مجموع

315

11

049

اطالعات

311

90

049

کیهان

310

11

319

مجموع

019

339

191

اطالعات

11

05

313

کیهان

91

10

338

مجموع

311

51

001

اطالعات

51

08

18
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دهۀ پنجم

کیهان

340

14

031

مجموع

380

311

085

اطالعات

41

01

11

کیهان

98

41

311

مجموع

310

11

388

این نتایج در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمودار ( :)3بررسی استعارههای کل روزنامهها به تفکیک روزنامه
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

در ادامه ،استعارههای خشونت را در روزنامهها از نظر نوع کالمی و فیزیکی در هر
دو روزنامه مقایسه کردیم .مقایسۀ روزنامهها را از نظر استعارههای خشونت کالمی و
فیزیکی در نمودار ( )0آوردهایم.
نمودار ( :)0بررسی استعارههای کل روزنامهها ،به تفکیک روزنامه ،از نظر نوع استعاره
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همانطور که در نمودار ( )0قابل مشاهده است ،در همۀ دههها و هر دو روزنامه،
نوع فیزیکی استعارهها بیشتر از نوع کالمی آن بوده است .میتوان این موضوع را به
چاپ روزانه و نبودن ممیزیها مربوط دانست .در دهۀ دوم ،استعارههای خشونت
کالمی کیهان ،کمتر از اطالعات و در بقیۀ دههها استعارههای خشونت کالمی کیهان
بیشتر از اطالعات است .در دهههای سوم ،چهارم و پنجم ،تعداد استعارههای خشونت
فیزیکی کیهان بیشتر از اطالعات است و نشان میدهد که بیشتر استعارههای روزنامه
کیهان از نوع فیزیکی بودهاند.
تعداد کل استعارهها از لحاظ نوع استعاره را بدون مقایسۀ نوع روزنامه ،در نمودار
( )1آوردهایم .همانطور که دیده میشود ،در همۀ دههها ،همواره تعداد کل
استعارههای خشونت کالمی ،کمتر از استعارههای خشونت فیزیکی است که این روند
درمورد فیلمهای بررسیشده کامالً برعکس بوده؛ یعنی تعداد استعارههای خشونت
کالمی در فیلمهای سینمایی ،بیشتر از استعارههای خشونت فیزیکی بوده است.
نمودار ( :)1بررسی استعارههای کل روزنامهها

اختالف بین نوع استعارههای خشونت کالمـی و فیزیکـی در دهـۀ دوم ( 351مـورد) از
سطحی که در دهۀ اول ( 310مورد) داشت ،خیلی بیشتر شد که طبیعتاً بهدلیل شکوفایی
انقالب و حسّ وطندوستی ملت و مملکت ایران اسالمی بـوده اسـت و در روزنامـههـا
بیشترین تبلور را داشته است (درست است که در دهۀ پنجم ،تنها  1سال را میتوانسـتیم
بررسی کنیم؛ امّا تصوّر بر این است که این روند درست باشد و البتـه در کـل موضـوع
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خللی ایجاد نمیکند) .اختالف بین استعارههای خشونت فیزیکی و کالمی در دهۀ سوم
( 311مورد) ،کمتـر از دهـۀ دوم شـده اسـت .ایـن رونـد در دهـههـای چهـارم و پـنجم
بهترتیب به  98و  15مورد کاهش یافته است.
تعداد کل استعارههای خشونت را بدون مقایسۀ نوع روزنامه و نوع استعاره ،در
نمودار ( )4آوردهایم .در دهۀ دوم مطالعه (انقالب) ،استعارههای خشونت به بیشترین
حد خود رسیده است که مقتضیات زمان جنگ و گزارش روزانۀ وقایع ،این میزان از
خشونت را توجیه میکند .به نظر میرسد از آن زمان به بعد ،سیاستهایی در پیش
گرفته شد تا این میزان از استعارههای خشونت کم شود یا اینکه خود زبان و اوضاع
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

سیاسی جامعه این کاهش را به همراه داشته است .این استعارهها در این دهه کم شد؛
امّا بار دیگر از دهۀ چهارم افزایش داشته است و البته در دهۀ جاری با اینکه از نمودار
تصوّر میشود این میزان کم شده ،امّا باید گفت چون تنها شش سال در این دوره قرار
داشت ،این میزان کمتر شده و چه بسا با کاملبودن دورۀ دهسالۀ این دوره ،ممکن بود
این میزان ،بسیار بیشتر از دهۀ چهارم و نیز دهۀ دوم این مطالعه بشود.
نمودار ( :)4کل استعارههای خشونت روزنامهها

در بخش بعد ،صفتهای موجود در روزنامهها را موردبررسی قرار دادیم .در
نمودار ( )4صفتهای موجود در هریک از روزنامهها را بهتفکیک هر دهه مشخص
کردهایم.
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نمودار ( :)4بررسی صفات هریک از روزنامهها ،بهتفکیک سال

همانطور که در این نمودار مشخص است ،روزنامۀ اطالعات نسبت به کیهان ،از
صفات منفی بیشتر استفاده میکند ،ولی دیده شد که استعارههای خشونت روزنامۀ
کیهان بیشتر از اطالعات است .به همین شکل ،روزنامۀ اطالعات از صفات مثبت
بیشتری هم استفاده میکند و این مسئله حاکی از آن است که تعداد کل صفات
روزنامۀ اطالعات بیشتر از روزنامه کیهان بوده ،البته خشونت آن کمتر از روزنامه
کیهان است  .قدر مطلق اختالف صفات مثبت و منفی روزنامۀ اطالعات در هر دهه (به
جز دهۀ اول که در این دهه برای روزنامه اطالعات ،شش و برای روزنامۀ کیهان ،ده
مورد بوده) همواره نسبت به کیهان بیشتر است .هرچه این اختالف بیشتر باشد ،در آن
دهه از استعاره خشونت کمتری استفاده شده است .پس بهطورکلی استعارههای
خشونت کیهان ،به این ترتیب بیشتر از اطالعات بوده است.
مجموع صفتهای روزنامهها را در نمودار ( )5بررسی کردهایم.
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نمودار ( :)5بررسی کل صفات روزنامهها به تفکیک سال

همانطور که نمودار ( )5نشان میدهد ،صفات مثبت در همۀ دههها بیشتر از خنثی
و منفی بوده است .اختالف صفات مثبت و منفی همانطور که مشاهده میشود ،دقیقاً
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

عکس استعارههاست .در دهۀ دوم ،صفات مثبت و منفی  90مورد اختالف دارند که
در همین دهه بیشترین استعارۀ خشونت را داشتیم .اختالف صفات مثبت و منفی در
دهۀ سوم بیشتر شده است و در همین دهه ،استعارههای خشونت کمتری داریم .در دهۀ
چهارم ،اختالف بین این صفات کمتر شده و به همین شکل ،استعارههای خشونت
بیشتر .سرانجام ،در دهۀ پنجم نیز این اختالف کمتر و استعارههای خشونت این دهه
نسبت به دهۀ قبلی بیشتر شده است.

نتیجه
در این پژوهش به بررسی سیر خشونت در زبان فارسی در پنج دهه و بر اساس
پیکره ای مشخص پرداختیم .بررسی سیر خشونت در زبان فارسی در پژوهش کنونی بر
اساس دادههای استخراجشده از روزنامههای فارسی منتشرشده در ایران در پنج دهۀ
گذشته انجام گرفته است و نتایج زیر را میتوان از یافتههای آماری و الگوی
استعارههای خشونت در این پژوهش ارائه کرد:
 .3در دهۀ اول و دوم ،استعارههای خشونت روزنامۀ کیهان کمتر از اطالعات بوده،
درحالیکه این روند از دهۀ سوم تا زمان نگارش این پژوهش ،برعکس شده است.
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 .0در همۀ دههها و در هر دو نوع روزنامه ،نوع فیزیکی استعارهها بیشتر از نوع
کالمی آن بوده است .می توان این موضوع را به چاپ روزانه و نبودن ممیزیها مربوط
دانست .در دهۀ دوم ،استعارههای خشونت کالمی روزنامۀ کیهان کمتر از اطالعات و
در بقیۀ دههها استعارههای خشونت کالمی روزنامۀ کیهان بیشتر از اطالعات است .در
دهههای سوم ،چهارم و پنجم ،تعداد استعارههای خشونت فیزیکی کیهان بیشتر از
اطالعات است که نشان میدهد استعارههای روزنامه کیهان ،بیشتر از نوع فیزیکی بوده
است.
 .1در همۀ دههها ،همواره تعداد کل استعارههای خشونت کالمی ،کمتر از
استعارههای خشونت فیزیکی است.
 .4اختالف بین نوع استعارههای خشونت کالمی و فیزیکی در دهۀ دوم (351
مورد) از سطحی که در دهه اول ( 310مورد) داشت ،خیلی بیشتر شد که طبیعتاً بهدلیل
شکوفایی انقالب و حسّ وطن دوستی ملت و مملکت ایران اسالمی بوده است و در
روزنامهها بیشترین تبلور را داشته است.
 .5در دهۀ دوم مطالعه (انقالب) ،استعارههای خشونت به بیشترین حد خود رسیده
است که مقتضیات زمان جنگ و گزارش روزانۀ وقایع ،این میزان از خشونت را توجیه
میکند .از آن زمان به بعد ،به نظر میرسد سیاستهایی در پیش گرفته شده تا این
میزان از استعارههای خشونت کم شود یا اینکه خود زبان و اوضاع سیاسی جامعه این
کاهش را به همراه داشته است .این استعارهها در این دهه کم شد ،امّا بار دیگر از دهۀ
چهارم افزایش داشته است.
 .1تعداد کل صفات مورداستفاده در روزنامۀ اطالعات بیشتر از کیهان است و
خشونت آن کمتر از روزنامۀ کیهان.
 .1بهطورکلی ،استعارههای خشونت روزنامۀ کیهان بیشتر از اطالعات بوده است.
 .9صفات مثبت در همۀ دهه ها بیشتر از خنثی و منفی بوده است .اختالف صفات
مثبت و منفی ،دقیقاً عکس استعارههاست .در دهۀ دوم ،صفات مثبت و منفی  90مورد
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اختالف دارند که در همین دهه ،بیشترین استعاره خشونت را داشتیم .اختالف صفات
مثبت و منفی در دهۀ سوم بیشتر شده است و در همین دهه استعارههای خشونت
کمتری داریم .در دهۀ چهارم ،اختالف بین این صفات کمتر شده است و به همین
شکل ،استعارههای خشونت بیشتر .سرانجام ،در دهۀ پنجم نیز این اختالف کمتر و
استعارههای خشونت این دهه نسبت به دهۀ قبلی بیشتر شده است.
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