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چکیده
استعاره دستورر مهم ترین ویهگی گونه علمی انگلیسی به ساب می آید که باید به طور مناسب  ،ب ا ،و در دفعات
کافی به کار گرفته شود ،در غیر این خورت زبان به نوع محاوره ار نزدیک می شود .هدف این پهوهش مقایسه بین
انواع استعاره هار دستورر اندیشگانی بکار رفته در مقاالت اخیل پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی و مقاالت
انگلیسی/آمریکایی بوده است .از این رو ،میزان استفاده از استعاره دستورر در سه نوع اطالعات ارایه شده از ب ش بحث
(مطرم کردن یک یافته ویهه ،تفسیر یافته ،و مقایسه نتایج قبلی با نتایج مطالعه) در دو دسته مقاله  41تایی  ،که از ژانویه
 1552تا فوریه  1559در م الت انگلیسی -امریکایی و م الت پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی متعلق به پایگاه اطالعات
علمی  ISIچاپ شده بودند ،مقایسه گردیدند .داده ها از طریق آزمون تی 2محاسبه شدند .یافته ها نشان دادند گرچه در
مقاالت پزشکی ایرانی به خورت معنی دارر نسبت کمترر از م موع استعاره هار دستورر اندیشگانی و همچنین هر
یک از خفت شدگی ها در مقایسه با نویسندگان انگلیسی/آمریکایی بکار رفته بود ،اما در استفاده از اسمی شدگی ها
تفاوت معنی دارر بین دو دسته مقاله وجود نداشت .از یافته ها می توان برار آشنا ساختن دانش ویان پزشکی ،پزشکان و
دیگر عالقمندان به چاپ مقاالت علمی انگلیسی به اهمیت کاربرد انواع استعاره هار دستورر در زبان انگلیسی علمی و
نحوه ر نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقاالت پزشکی برار چاپ در م الت انگلیسی بهره برد.
کلمات کلیدي :دستور زبان نقشگرار نظام مند ،استعاره دستورر ،فرانقش اندیشگانی ،فرانقش ت ربی ،فرانقش
منطقی ،مقاالت پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی

t-test
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 .5مقدمه
در چند دهه اخیر که زبان انگلیسی به خورت زبان بین المللی در آمده است ،یکی از مهم ترین شاخص هار توسعه
پهوهش و سهیم بودن در رشد علم در هر کشور تعداد م الت علمی معتبر و همچنین تعداد مقاالتی است که به زبان
انگلیسی به دنیا ارایه می دهد .در یطه پزشکی در ایران ،تعداد م الت انگلیسی زبان که توسط سیستم هار نمایه
گذارر بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد در مقایسه با کشورهار پیشرفته جهان بسیار اندک است .یکی از عوامل
این کمبود شاید فقدان مهارت کافی دست اندرکاران در به کار بردن گونه زبانی ویهه زبان انگلیسی علمی در نگارش
مقاالت پهوهشی پزشکی باشد .یکی از ویهگی هار این گونه زبانی ،که تاکنون هنوز در مقاالت پزشکی خارجی یا
ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است ،استفاده از استعاره ر دستورر 2است که باید به طور مناسب  ،ب ا ،و در دفعات
کافی به کار گرفته شود ،در غیر این خورت ،زبان انگلیسی به کار رفته جنبه علمی نداشته و به نوع محاوره ار نزدیک
می شود .به منظور کاوش در میزان بهره گیرر نویسندگان ایرانی از استعاره دستورر در متون پزشکی به زبان انگلیسی،
در پهوهش اضر نحوه نگارش مقاالت نویسندگان ایرانی در م الت پزشکی به زبان انگلیسی چاپ شده در ایران با
مقاالت مشابه در م الت انگلیسی و امریکایی از نظر استفاده از استعاره هار دستورر اندیشگانی مقایسه شده است.
از آن ایی که برار مطالعه استعاره ر دستورر از ابزار تحلیل گونه زبانی هلیدر 1استفاده می شود و از سور
دیگر پهوهش اضر با تحلیل گفتمان ب ش هار م تلف مقاالت پهوهشی سر و کار دارد ،برار افزایش روایی و پایایی

نتایج پهوهش ،از چارچوب نظرر دو رویکرد تحلیل گفتمان در مطالعات زبانشناسی کاربردر یعنی زبانشناسی نقشگرار
نظاممند 4و انگلیسی برار اهداف ویهه 4استفاده شده است (هاین .)2111 ،4این دو رویکرد بر اساس میزان و توجیه
استفاده از آن ها در مطالعه اضر بطور م تصر معرفی می شوند.
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در رویکرد استرالیایی زبانشناسی نقشگرار نظام مند ،که توسط مایکل هلیدر در سال  2112ای اد گردید ،پایه
هار نقشی پدیده هار دستورر از طریق سه بعد وسیع بنام فرانقش هار 2زبان توخیف می شوند که عبارتند از:
اندیشگانی ، 1بینافردر 4و متنی. 4این فرانقش ها به عنوان سه بعد م تلف از زبان به ترتیب به سه زمینه "موضوع مطرم
شده"" ،ارتباط بین شرکت کنندگان در فعالیت" و "متن بکار رفته" اشاره دارند .هلیدر و متیسن ،1554( 4خص -451
 )425فرانقش اندیشگانی را به دو ب ش ت ربی 1و منطقی 2تقسیم می کنند .به نظر آنان ب ش ت ربی فرانقش به بند
مربوط می شود و از طریق آن اندیشه ها در سه قالب شرکت کنندگان( 9افراد یا هر چیز که در قالب اسم بیان شود) ،
فرایندها ( 1نوع فعالیت هار ان ام شده یا در ال ان ام که در قالب فعل بیان شود) و زمینه( 25شرایطی که ادثه در آن
اتفاق می افتد و به خورت قید بیان شود) واقعیت پیدا می کنند .اما ب ش منطقی فرانقش اندیشگانی فراتر از متن است و
مرتبط با بند مرکب 22می باشد .تامپسون ( ،2111ص  ، )44فرانقش منطقی را جزیی از اندیشگانی نمی داند ،بلکه آن را
فرانقش چهارم دستور نقشگرا به ساب می آورد .ور معتقد است در الی که سه فرانقش فوق الذکر عمدتاً به معانی
پیام ها ارتباط دارند ،فرانقش منطقی به اتصاالت بین پیام ها مربوط می شود .استعاره دستورر می تواند در تمام فرانقش
هار دستور نقشگرار نظام مند ت لی یابد.
هلیدر ( ،1554ص  )94در توخیف ویهگی هار زبان علمی از دیدگاه زبانشناسی نقشگرار نظام مند ،استعاره
ر دستورر را مهم ترین ویهگی می داند زیرا معتقد است بسیارر از ویهگی هار زبان علمی نتی ه استعاره هار دستورر
است .برار توضیح مفهوم این اخطالم در این ا عملکرد استعاره واژگانی 21یادآورر می شود که توسط آن یک واژه
که بطور طبیعی مفهوم خاص خود را دارد ،برار رساندن مفهوم دیگرر بکار می رود .برار مثال« ،دستان باد» دارار
استعاره واژگانی است ،زیرا «دستان» که م تص انسان است در کنار «باد» در شکل طبیعی خود بکار نرفته است ،بلکه
برار دادن ش صیت انسانی به «باد» استفاده شده است .بر پایه ر نظر هلیدر ( ،1554ص  ،)49در الی که استعاره
واژگانی مفهوم معنایی واژه ر دیگرر را بر عهده می گیرد ،در استعاره دستورر یک طبقه دستورر نقش طبقه ر
دستورر دیگرر را ایفا می کند .برار مثال ،همان گونه که در جدول  2دیده می شود ،هر زمان که  – usableکه در
طبقه دستورر خفت قرار دارد – به خورت  usabilityبه کار رود و در واقع نقش طبقه ر دستورر اسم را ان ام دهد،
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یک استعاره دستورر اتفاق افتاده است .مارتین و رز ( ،1552ص  ،)225با تعریفی مشابه استعاره دستورر را انتقال معنی
از عنصرر دستورر به عنصر دستورر دیگر می دانند و نمونه ار را که ارایه می دهند هنگامی است که ساختارهار
معمول در زبان روزمره به خورت غیر معمول در زبان علمی به کار روند .برار مثال :جمله معمولی زیر:
The driver drove the bus too rapidly down the hill

در زبان انگلیسی علمی برار رساندن معنی دقیق تر با کلمات کمتر ،می تواند به عنوان ب شی از یک جمله طوالنی تبدیل
به عبارت اسمی زیر:
the driver’s over- rapid downhill driving of the bus

شود .این عبارت اسمی نه تنها یک استعاره ر دستورر اسمی شدگی است (چون می تواند به جار فاعل یا مفعول در
جمله قرار گیرد) ،بلکه در داخل آن  over- rapidو  downhillاستعاره هار دستورر خفتی شدگی و driving

یک استعاره ر دستورر اسمی شدگی است.
از طریق رویکرد زبانشناسی نقشگرار نظام مند می توان استعاره هار دستورر را در قالب بند با استفاده از جدول
( 2هلیدر ،2119 ،خص )125-151 .مورد کاوش و تحلیل قرار داد .در جدول 2انواع استعاره هار ت ربی و منطقی در
متون علمی زبان انگلیسی با شماره هار در نظر گرفته شده برار آنها در اولین ستون سمت راست ،ودر ستون هار بعد به
ترتیب در شکل اولیه غیر استعارر (سازگار ) 2دستورر و در شکل دستورر تغییر یافته یا استعارر ،1تغییر از طبقه اولیه
دستورر به طبقه بعدر 4و در ستون آخر نیز مثال هایی برار درک بهتر هر یک از استعاره ها آمده است .از  22نوع
استعاره هایی که در جدول دیده می شود ،چهار استعاره با شماره هار  9 ،7 ،4و  10که در شکل اولیه ر خود ربط
دهنده 4هستند ،استعاره هار منطقی و بقیه استعاره هار ت ربی اند.
در ب ش هار م تلف متون ،بر سب نیاز موضوع مورد بحث و اطالعات ارایه شده ،امکان استفاده متفاوتی از
استعاره هار دستورر از نظر تنوع و تعدد وجود دارد .بنابراین تحلیل استعاره هار دستورر در متون غیر همگن به روایی
و پایایی نتایج لطمه خواهد زد .از این رو در پهوهش اضر ،ابتدا ب ش هار یکسانی از مقاالت (یعنی از بین «مقدمه»،
«روش کار»« ،نتایج» و «بحث») تعیین گردید .برار تحلیل این ب ش ها سپس انواع اطالعات یکسان خاخی در این ب ش
ها انت اب شد ودر نهایت ،استعاره هار دستورر استفاده شده در آن اطالعات یکسان در کل مقاالت تحلیل گردید.

1

congruent
metaphorical
3
class shift
4
relator
2

بدین ترتیب با سلسله توالی انت اب عمدر از ساختارهار درشت تر (انواع اطالعات) به سمت انت اب عمدر از
ساختارهار ریزتر (استعاره هار دستورر) رفتیم.

جدول  :5تبدیل انواع اشکال معنایی از شکل سازگار به استعاره در فرانقش اندیشگانی -تجربی در متون انگلیسی علمی (هلیدي)5998 ،
شماره -

نوع معنایی

ي
استعاره

غیراستعاري

1

استعاري

خفت ()Quality

رویداد فرایند ()event of process

ماهیت ()entity

فرایند ()Process

رویداد فرایند () event of process

3

موقعیت ()Circumstance

]فرایند جزیی[

4

ربط دهنده ()Relator

2i
2ii

رویداد فرایند

5i
5ii

فرایند

6i
6ii

موقعیت
زمان ،مکان ،و غیره

6iii

مثال

خفت به اسم

تغییر  usableبه usability

فعل به اسم

تغییر  Transformبه transformation

ماهیت

زمان /فعل مر لهار (قید) به اسم

تغییر  going to/tryبه prospect/attempt

ماهیت

رف اضافه به اسم

with – accompaniment

ماهیت

ربط دهنده به اسم

so – cause, proof; if – condition

ویهگی ()quality

فعل به خفت

[poverty] is increasing – increasing poverty

زمان /فعل مر لهار (قید) به خفت

begin – initial

ویهگی

قید به خفت

][acted brilliantly] – brilliant [acting

ویهگی

ب ش اضافی به خفت

][argued for a long time] – lengthy [argument

طبقه ()class

ب ش اضافی به توخیف کنندهر قبل از اسم

]cracks on the surface – surface [cracks

جنبهار از مر لهر فرایند
الت

تغییر طبقه

7

ربط دهنده

ویهگی

before – previous

8

موقعیت

فرایند

) +Be/goرف اضافه) به فعل

be about – concern; be instead of - replace

9

ربط دهنده

فرایند

کلمه /کلمات ربط به فعل

and – complement; then – follow; so – lead to

10

ربط دهنده

موقعیت

کلمه /کلمات ربط به ب ش اضافی

When – in times of; so – as a result

11

().
().

ماهیت

( ).به اسم

][x] – the fact of [x

فرایند

( ).به فعل

13

ماهیت

12

توخیف کننده(ر
ماهیت)

(تغییر) اسم به اشکال م تلف

[x] – [x] occurs
;]engine [fails] – engine [failure
;glass fracture – [the fracture] of glass
cabinet [decided] – government’s decision

ب رار تحلیل ساختارهار اطالعاتی درشت در ب ش هار متفاوت مقاالت در این پهوهش از یک چارچوب نظرر
معتبر و مناسب یعنی رویکرد انگلیسی برار اهداف ویهه استفاده شد .در این رویکرد ،که با راهبرر سویلز2112 ،2115( 2
و غیره) پایه گذارر شده است ،انواع اطالعات ارایه شده در متون گونه هار م تلف زبانی تحلیل می گردد .پهوهشگران
در سراسر جهان با استفاده از این رویکرد تا کنون رکت هار اخلی و فرعی در پیکره هایی از گونه هار زبانی م تلف
مربوط به متون علمی و عمومی ،در رشته ها و زبان هار متفاوت (بویهه ب ش هار مقدمه ،روش کار ،نتایج و بحث در
مقاالت پهوهشی) و همچنین ویهگی هار زبانشناختی این متون را تحلیل نموده اند (مانند :انوگو2112 ،1؛ مارکو1555،4؛
مندز -سندون و لوپز-آرویو 1554 ،4؛ ونگ و بار 1552 ،4و غیره) .ابزار تحلیل اطالعات مقاله ها در پهوهش اضر
جدول  1است که در واقع ب شی از نتایج مطالعه انوگو ( )2112می باشد .در مطالعه ر ور اطالعات ارایه شده در ب ش
هار م تلف مقاالت پهوهشی ،رکت هار اخلی 1و فرعی 2نامیده می شود (انوگو.)2112 ،

جدول  :2اطالعات اصلی و فرعی در بخش بحث مقاالت پژوهشی پزشکی (انوگو)5991 ،
Discussion
Move 9: Highlighting overall research outcome
Move 10: Explaining specific research outcomes:
(1) Stating a specific outcome
(2) Interpreting the outcome
(3) Indicating significance of the outcome
(4) Contrasting present and previous outcomes
(5) Indicating limitation of outcomes
Move 11: Stating research conclusions:
(1) Indicating research implications
(2) Promoting further research

مطالعات متعددر که در مورد اسمی شدگی تا کنون در گونه هار م تلف زبان فارسی ان ام شده است ،مانند:
مکرم ( ،)2494خناعتی ( ،)2491پورداد ( ،)2492شریعت زاده ( )2499و چاوشی ( )2415اکی از آن است که اسمی
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شدگی در زبان فارسی نیز مانند زبان انگلیسی پربسامدترین نوع استعاره ر دستورر است .اما بررسی مطالعات گونه زبانی
محور 2در ایران نشان می دهد که در باره نحوه استفاده نویسندگان ایرانی از استعاره هار دستورر در مقاالت پزشکی به
زبان انگلیسی هنوز هیچ پهوهشی خورت نگرفته است .از این رو ،در پهوهش اضر ،نگارش مقاالت پزشکی ایرانی به
زبان انگلیسی با نگارش مقاالت چاپ شده در م الت بومی انگلیسی -امریکایی با دو هدف ویهه مقایسه شده است)2 :

میزان کلی استفاده از انواع استعاره دستورر اندیشگانی (ت ربی و منطقی) و  )1از نظر میزان استفاده از تک تک انواع
استعاره دستورر ت ربی.
نتایج تحلیل دو دسته مقاله می تواند کاستی ها و یا نقاط قوت مقاالت ایرانی به زبان انگلیسی را در نحوه
استفاده از استعاره دستورر نشان دهد و با آگاه نمودن نویسندگان به باال بردن کیفیت نگارش مقاله هار انگلیسی و در
نتی ه پذیرش بیشتر آنها برار چاپ در م الت بین المللی دست یافت.
 .1روش بررسی و تحلیل
این پهوهش یک مطالعه توخیفی -مقایسه ار است که جامعه پهوهش آن از دو م موعه مقاالت پهوهشی پزشکی به
زبان انگلیسی چاپ شده از ژانویه  1552تا فوریه  1559تشکیل شده است .این مقاالت عبارتند از:
 .2مقاالت پهوهشی در چهار م له  ISIاتگلیسی/امریکایی که عبارتند از:
The Journal of American Medical Association,
The British Medical Journal,
The New England Journal of Medicine,
The Journal of Clinical Investigation

دالیل انت اب این م الت انگلیسی /آمریکایی به شرم زیر است:
الف) چهار م له پزشکی فوق (دو م له اول در انگلستان ،و دو م له دوم در آمریکا) با داشتن باالترین ضریب تاثیر، 1
باالترین رده هار اعتبار را در لیست م الت  ISIپزشکی دارا هستند .بنابراین ،انتظار می رود در مقاالت این م الت
نسبت به دیگر م الت پزشکی به زبان انگلیسی ،غنار محتوا ،نوع زبان انگلیسی علمی به کار رفته ،و نحوه ارایه اطالعات
به نوع استاندارد و بومی انگلیسی پزشکی نزدیک تر باشد .از این رو در مطالعه اضر ،چهار م له فوق به عنوان الگو

genre-based
impact factor

1
2

قلمداد شده اند واستعاره هار دستورر به کار رفته در آنها با این نوع استعاره ها در مقاالت پزشکی ایرانیان مقایسه شده
اند.
ب) چهار م له فوق همان م التی هستند که در مطالعه انوگو مورد استفاده قرار گرفته اند .از آن ایی که در پهوهش

اضر از نتایج این مطالعه برار تعیین رکت هار اخلی و فرعی مقاالت انت ابی استفاده خواهد شد ،برار ای اد روایی
و پایایی بیشتر در روش اجرار پهوهش و تعمیم نتایج از همان م الت انگلیسی /آمریکایی استفاده شده است.
ج) انت اب م الت از دو کشور انگلستان و آمریکار شمالی به این دلیل بوده است که دو نوع انگلیسی استاندارد
بریتانیایی و آمریکایی در این دو کشور کاربرد دارند  .بنا براین انتظار می رود تی اگر نویسندگان این مقاالت بومیان
زبان انگلیسی نباشند ،از آن ایی که ویراستاران این م الت یا بومیان زبان یا نزدیک به بومی هستند ،سبک نگارش
مقاالت چاپ شده در م الت این دو کشور بیشترین نزدیکی را به انگلیسی استاندارد داشته باشد.
 .1مقاالت پهوهشی چاپ شده در همان زمان در چهار م له پزشکی  ISIایرانی به زبان انگلیسی که عبارتند از:
Archives of Iranian Medicine,
Journal of Research in Medical Sciences,
Iranian Red Crescent Medical Journal,
Iranian Journal of Public Health

دلیل انت اب این م الت ایرانی اعتبار بیشتر آنها در جامعه ر پزشکی کشور ،غیر ت صصی بودن آنها و دسترسی
الکترونیکی را ت تر به مقاالت آنها بوده است .انت اب چهار م له برار هر یک از دو گروه ایرانی و خارجی به دلیل
ای اد تنوع بیشتر در انواع نگارش به کار رفته در مقاالت انت ابی برار باال بردن پایایی پهوهش بوده است .از سور دیگر
با برگزیدن  9مقاله به خورت تصادفی -طبقه ار از هر م له ،تعداد مقاالت انت ابی برار هر گروه به  41مقاله می رسد
که برار تعمیم نتایج در مطالعات رشته هار زبان شناسی کاربردر کافی خواهند بود .الزم به توضیح است که در
پهوهش هار مربوط به زبان شناسی کاربردر (که آموزش زبان انگلیسی نیز شاخه ار از آن است) معموال

م نمونه را

با فرمول هار آمارر تعیین نمی کنند زیرا فرایند تحلیل متون معموال بسیار زمان بر و پیچیده است .بسیارر از مطالعاتی از
این نوع که تا کنون ان ام شده اند معموال تالش داشته اند داقل تعداد  45متن (که از لحاظ آمارر قابل قبول است) را
تحلیل نمایند .بنا براین از م موع مقاالت جامعه پهوهش مطالعه اضر که در م موع  2241مقاله می باشد 14 ،مقاله در
دو گروه  41تایی از دو م موعه م الت فوق انت اب شدند.

به منظور مطالعه چگونگی و میزان استفاده از انواع استعاره ر دستورر اندیشگانی (ت ربی و منطقی) در تحلیل
گفتمان با استفاده از چارچوب رویکرد زبانشناسی نقشگرار نظام مند از ابزار گردآورر اطالعات جدول  2استفاده شده
است که همان جدول هلیدر ( ،2119ص )125-151 .است .از ان ایی که متون انت ابی برار تحلیل استعاره هار
دستورر باید همگن باشند و از سور دیگر ،نگارش ب ش "بحث" که با خالقیت و نوآورر نویسندگان ،چه ایرانی و
چه خارجی ،سر و کار دارد ،بهتر می تواند میزان توان و ویهگی هار سبک نگارش نویسندگان را نشان دهد ،از این رو،
در این مطالعه به منظور بررسی نحوه نگارش نویسندگان ،چه در مقاالت م الت خارجی و چه در مقاالت م الت
انگلیسی ایرانی ،از ب ش "بحث" برار تحلیل استعاره هار دستورر استفاده شد .مرا ل گرد آورر داده ها به شرم زیر
بوده است:
بر اساس یافته هار مطالعه  2112انوگو (جدول  )1از ب ش هار "بحث" مقاالت انت ابی سه نوع اطالعات /رکت
هار فرعی (( 25 )2مطرم کردن یک یافته ر خاص( 25 )1( ،)1تفسیر یافته ،)2و (( 25 )4مقایسه نتایج قبلی با نتایج
مطالعه فعلی )3در تک تک مقاالت انت ابی  ISIانگلیسی /آمریکایی و  ISIایرانی – یعنی  14مقاله – است راج شدند.
انت اب این سه نوع اطالعات به این دلیل بود که درکلیه مقاالت مورد مطالعه از آنها استفاده شده بود .اطالعات است راج
شده در هر مقاله در کنار یکدیگر به خورت متن وا د قرار گرفتند .بدین ترتیب  14متن همگن کوتاه جدید ای اد
شدن د .انواع استعاره هار دستورر اندیشگانی با استفاده از جدول یافته هار هلیدر (جدول  )2مورد تحلیل قرار گرفتند.
در جدول 2انواع استعاره هار ت ربی و منطقی در متون علمی زبان انگلیسی با شماره هار در نظر گرفته شده برار آنها
در اولین ستون سمت چپ ،ودر ستون هار بعد به ترتیب در شکل اولیه دستورر 4و در شکل دستورر تغییر یافته یا
استعارر ، 4تغییر از طبقه اولیه دستورر به طبقه بعدر 1و در ستون آخر نیز مثال هایی برار درک بهتر هر یک از استعاره
ها آمده است .از  22نوع استعاره هایی که در جدول دیده می شود ،چهار استعاره با شماره هار  9 ،7 ،4و  10که در
شکل اولیه ر خود ربط دهنده 2هستند ،استعاره هار منطقی و بقیه استعاره هار ت ربی اند.
به منظور روشن نمودن روش تحلیل استعاره ها در متون انت ابی با استفاده از جدول ، 2ابتدا شکل تحلیل شده ر
نوع اطالعات(( 25 )2مطرم کردن یک یافته خاص) ،که به ب ش بحث یکی از مقاالت چاپ شده در م له Journal
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دستورر توضیح داده می شود .زیر استعاره ها خط کشیده شده و نوع هر استعاره بر طبق جدول  2زیر خط نوشته شده
است:
... while a stop in ADH secretion is to be anticipated, the severity of hyponatremia
2i
13
2i
8
1
should mandate appropriate intervention for timely correction of water and electrolyte
6i
2i
6i
2i
13
13
imbalance .

2i
همان گونه که مال ظه می شود در این متن از پنج نوع از انواع استعاره دستورر اندیشگانی زبان علمی انگلیسی (مطرم
شده در جدول  )2یعنی استعاره هار  1 ،8 ،13 ، 2iو  6iبه دفعات استفاده شده است .چگونگی تش یص این استعاره ها
در زیر توضیح داده می شود:
 stop .2استعاره دستورر ( 2iتبدیل فعل به اسم) است زیرا در زبان انگلیسی عمومی این لغت فعل بوده است.
 ADH .1استعاره دستورر ( 13تبدیل اسم به توخیف کننده اسم) است زیرا برار توخیف  secretionبه کار
رفته است.
.4

 secretionاستعاره دستورر  2iاست زیرا اسمی است که از  secreteگرفته شده است.

 anticipate .4استعاره دستورر ( 8تبدیل  beیا  goهمراه با  prepositionبه فعل) است زیرا معادل عمومی آن
) be ready before (happeningاست.
 Severity .4استعاره دستورر ( 1تبدیل خفت به اسم) است زیرا ( severeخفت) به ( severityاسم) تبدیل
شده است.
 appropriate .1استعاره دستورر ( 6iتبدیل قید به خفت) است زیرا  intervene appropriatelyتبدیل به
 appropriate interventionشده است.
 Intervention .2استعاره دستورر  2iاست زیرا  interveneبه اسم تبدیل شده است.
.9

 Correctionو  imbalanceنیز استعاره هار دستورر  2iهستند زیرا  correctو  not balanceتبدیل به
اسم شده اند.

 Water .1و  electrolyteاستعاره دستورر  13هستند زیرا برار  imbalanceتوخیف کننده هستند.
پس از تحلیل استعاره هار دستورر متون انت ابی با روش فوق که از پایایی بسیار باالیی برخوردار است 2نسبت هر یک
از انواع استعاره هار دستورر به تعداد کلمات متن محاسبه شده و سپس میانگین درخد استفاده از هر استعاره در هر دو

1

روش تحلیل استعاره هار دستورر فوق را نویسنده ر اول مطالعه ر اضر در زمان نگارش پایان نامه دکترر در دانشگاه سیدنی کشور استرالیا با نظارت

پروفسور جی آر مارتین (نظریه پرداز معاخر زبانشناسی نقشگرار نظام مند و مدیرگروه زبانشناسی دانشگاه سیدنی) فرا گرفته است .در مدت چهار ماه دوره

گروه تعیین گردیده اند .نتایج محاسبات هر نوع استعاره برار هر یک از دو دسته مقاالت ایرانی و خارجی با استفاده از
نرم افزار  SPSSاز طریق از طریق آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند.در این پهوهش سطح معنی دارر کمتر از
 5/54در نظر گرفته شده است.
 .3یافته ها
برار دستیابی به هدف ویهه اول پهوهش  -تعیین میزان کلی استفاده از انواع استعاره دستورر ت ربی و منطقی  ، -درخد
استفاده از استعاره هار دستورر اندیشگانی (ت ربی و منطقی) برار هر متن بر سب تعداد کلمات آن محاسبه گردید و
میانگین و اختالف معیار تعداد استفاده شده از هر یک از استعاره ها در دو گروه متون انت ابی بطور جداگانه تعیین شد.
نتایج آزمون تی مستقل (جدول  )4نشان می دهد که نسبت استفاده کلی از استعاره دستورر توسط متون است راج شده
از مقاالت انگلیسی/آمریکایی بطور معنی دارر بیشتر از استفاده متون ایرانی از این استعاره ها بوده است.

جدول  : 3نتایج مقایسه نسبت استفاده از همه انواع استعاره هاي دستوري اندیشگانی توسط مقاله هاي چاپ
شده در مجالت ایرانی و خارجی

مقاالت انگلیسی -امریکایی
همهي
استعارهها

مقاالت ایرانی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

11/29

21/22

4/54

1/99

آماره
آزمون

4/192

عدد
معنی-
داري
*./...

برار دستیابی به هدف ویهه دوم  -تعیین میزان استفاده از تک تک انواع استعاره هار دستورر اندیشگانی
(ت ربی) توسط دو دسته مقاله مورد بررسی–  24آزمون تی مستقل ان ام شد .نتایج این تست ها در جدول  4نشان می
دهد که بین نسبت استفاده دو دسته مقاله از استعاره هار دستورر اندیشگانی -ت ربی شماره  ، 6iii ، 3 ، 2ii ، 2i ،1و
 11تفاوت معنی دارر وجود ندارد .اما مقاله هار خارجی ،در مقایسه با مقاله هار ایرانی ،با تفاوت معنی دارر از نسبت
بیشترر از استعاره دستورر اندیشگانی -ت ربی  12 ، 8 ، 6ii ، 6i ، 5ii ، 5iو  13استفاده شده بود.

آموزشی تحل یل متون با رویکرد زبانشناسی نقشگرار نظام مند که به تحلیل استعاره هار دستورر به کار رفته در مقاالت پزشکی انت ابی مطالعه اضر من ر
شد ،در نهایت میزان هم رأر شدن نویسنده مزبور در تش یص و تحلیل استعاره ها با پروفسور مارتین به میزان باالتر از  %15رسید.

جدول  :4نتایج مقایسه نسبت تک تک انواع استعاره دستوري اندیشگانی (تجربی) توسط دو دسته
مقاله
میانگین

نوع
استعاره
(تجربی)

انحراف معیار

مقالههاي

مقالههاي

مقالههاي

مقالههاي

خارجی

ایرانی

خارجی

ایرانی

آماره

عدد

آزمون

معنیداري

1

0/98

5/01

0/88

0/81

- 0/312

0/128

2i

1/38

8/84

2/21

2/88

0/815

0/381

2ii

0/88

0/11

0/81

0/85

0/111

0/181

3

0/52

0/53

0/35

0/28

- 0/589

0/888

5i

2/30

5/12

5/01

5/54

2/198

*0/001

5ii

0/23

0/04

0/33

0/54

2/834

*0/008

6i

0/98

0/80

0/83

0/19

2/089

*0/043

6ii

0/91

0/48

0/19

0/81

2/888

*0/050

6iii

5/13

5/48

5/10

5/20

0/800

0/421

8

0/12

0/13

0/83

0/54

3/090

*0/003

11

0/09

0/08

0/25

0/28

0/509

0/953

12

5/54

0/30

2/30

0/31

2/048

*0/041

13

1/18

3/48

2/33

2/11

3/421

*0/005

 .4بحث
یافته هار مطالعه بطور کلی نشان داد که گرچه نویسندگان ایرانی مقاالت پزشکی به زبان انگلیسی در قسمت هار
انت ابی به خورت معنی دارر نسبت کمترر از م موع استعاره هار دستورر اندیشگانی و همچنین تک تک خفت
شدگی ها را در مقایسه با نویسندگان انگلیسی/آمریکایی بکار برده بودند ،اما در استفاده از اسمی شدگی ها تفاوت معنی
دارر وجود نداشت.
دو جنبه متضاد این نتی ه کلی فوق را می توان این گونه تفسیر نمود :استفاده کلی کمتر از کلیه ر استعاره هار دستورر
اندیشگانی رایج در زبان انگلیسی علمی در قسمت هار انت ابی ب ش بحث مفاالت پزشکی در م الت انگلیسی ایرانی
به زبان انگلیسی نسبت به استفاده از این استعاره ها در م الت کشور هار انگلیسی زبان می تواند به دلیل غیر بومی بودن

مت صصان ایرانی باشد که نوشته هار انگلیسی آنان نسبت به نویسندگان بومی دارار پیچیدگی کمترر است .این نکته
که آیا این استفاده کمتر استعاره هار دستورر خدشه ار به درک مطلب متون انت ابی م الت ایرانی وارد می کند یا
خیر نیاز به ان ام پهوهش دیگرر دارد.
استفاده فراوان از استعاره اسمی شدگی در دو گروه متون انت اب شده از م الت پزشکی خارجی و ایرانی به زبان
انگلیسی  ،بدون تفاوت معنی دار بین میانگین آنها ،شاید بدلیل تشابه بین زبان علمی انگلیسی و فارسی در استفاده بیشتر از
اسم نسبت به بقیه مقوله هار دستورر یعنی خفت ،فعل ،قید و غیره باشد .نتایج مطالعات دیگر رور زبان فارسی نیز
مانند ،مکرم ( ،)2494خناعتی ( ،)2491پورداد ( ،)2492شریعت زاده ( )2499و چاوشی ( ،)2415اکی از آن است که
فرایند اسمی شدگی در زبان فارسی نیز پربسامدترین نوع استعاره دستورر می باشد و همین امر وجود تعداد بسیار بیشتر
اسم ها نسبت به دیگر انواع واژه در زبان فارسی علمی را توجیه می کند .با توجه به این قیقت که بر اساس مطالعه
کلومبی 2در زبان اسپانیایی نیز اسمی شدگی قور ترین منبع برار تولید استعاره دستورر است ،شاید این ویهگی برجسته
در زبان علمی گرایشی کلی در تمام زبان هار بشرر باشد.
استفاده نسبتا برابر نویسندگان ایرانی از استعاره دستورر ( 2iتبدیل فعل به اسم) نشانگر این توانایی در سبک نگارش
نویسندگان مقاالت پزشکی ایرانی است که برار کوتاه تر کردن و دقیق تر کردن متون علمی پزشکی قادر هستند افعال
را در موارد مورد نیاز و با موفقیت به اسم تبدیل کنند.
علیرغم شباهت در استفاده از اسمی شدگی ،دو دسته متون مورد مطالعه در بکار بردن تعدادر از استعاره ها تفاوت
معنی دار نشان دادند .استفاده کمتر نویسندگان ایرانی از استعاره دستورر ( 13تبدیل اسم به توخیف کننده ر اسم) نشان
دهنده ضعف آنان در ساختن اسم برار توخیف اسم دیگر است .این نکته شاید به دلیل تفاوت هار دستورر بین فارسی
و انگلیسی در این مورد است که می تواند زمینه ساز پهوهش هار بعدر باشد.
استفاده معنی دار بیشتر از استعاره هار خفت ساز مانند  5iو ( 5iiتبدیل فعل به خفت) و همچنین  6iو ( 6iiتبدیل
قید به خفت) (جدول  )4در مقاالت م الت انگلیسی -امریکایی نسبت به مقاالت ایرانی اکی از آن است که بسیارر
از نویسندگان مقاالت پزشکی در م الت ایرانی ،هنگام نگارش به زبان انگلیسی علمی ،در به کار بردن خورت هار
فعلی به عنوان خفت – همانند مشکالتی که در درک مطالب با این ساختار دارند (خیفورر – )2111 ،توانایی یا
گرایش چندانی از خود نشان نمی دهند .بنابراین به نظر می رسد استفاده از ساختار هار خفت ساز به اندازه اسم ساز
برار نویسندگان ایرانی مقاالت پزشکی چندان را ت و ضرورر بنظر نمی رسد .بنابراین ،درک اهمیت استفاده از آنها

Colombi

1

نیاز به دارا بودن درجه باالترر از توانایی و دانش در زبان انگلیسی علمی دارد .ا تمال دارد این مسئله برار بسیارر از
نویسندگان ایرانی در گونه هار زبانی دیگر نیز خادق باشد که با پهوهش بیشتر روشن خواهد شد.
 .4نتیجهگیري:
در اکثر مواقع یادگیرر نگارش متون علمی انگلیسی به خورت تقریبا ناخوداگاه و معموال فقط برار کسانی اتفاق میافتد
که یا سال ها در خارج از کشور با این متون سر و کار داشته اند ،یا در رشته هار مرتبط با زبان انگلیسی تحصیل کرده اند
و یا با ممارست فراوان و استفاده از کالس هار آموزشی آزاد توانسته اند توانایی قابل قبولی در نگارش به این زبان
کسب کنند .این توانایی نیز معموال با در معرض فراوان قرار گرفتن با متون بومی انگلیسی به مدت طوالنی ،و در بسیارر
از مواقع ،با الگو بردارر هار ناخوداگاه درونی به گونه ار فرا گرفته می شود که ا تمال دارد یک نویسنده بومی یا غیر
بومی علیرغم نوشتن یک متن مناسب انگلیسی علمی نتواند در مورد چرایی و چگونگی ساختارهار به کار رفته در متن
خود توضیح دهد .بنابراین آموزش آگاهانه به نویسندگان غیر بومی و تی بومی متون علمی کمک فراوانی خواهد
نمود .اگر در کالس هار زبان ت صصی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی که با متون علمی انگلیسی سر و کار دارند،
انواع استعاره هار به کار رفته در متون استاندارد مربوط به هر رشته در کالس ها توضیح داده شده و سپس تحلیل شود،
دانش ویان می توانند به خورت خودآگاه از انواع استعاره ها و موارد استفاده آنها الگو بردارر کرده و در مواقع الزم به
کار گیرند.
طرا ان آموزشی نیز می توانند در طرا ی برنامه آموزشی زبان علمی انگلیسی بطور کلی و زبان انگلیسی ویهه هر
رشته تحصیلی بطور خاص از روشی استفاده کنند که متون ارایه شده را ابتدا با زبان انگلیسی عمومی بدون استفاده از
استعاره هار دستورر ،یا با استعاره هار کم ،و پس از آن به تدریج به سور استفاده از استعاره هار بیشتر طرا ی کنند و
از این طریق پیچیده تر شدن متون علمی را نمایش دهند .در هر مر له ،زمان و مطالب مناسبی را نیز به منظور رشد
توانایی هار فردر فراگیران در زمینه به کارگیرر استعاره هار دستورر اختصاص دهند.
از آن ایی که در متون انت ابی م الت پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی از استعاره دستورر ( 13استفاده از اسم
برار توخیف کردن اسم دیگر) و همچنین از استعاره هار خفت ساز  6i ، 5ii ، 5iو  6iiبه خورت معنی دارر کمتر از
متون مشابه در م الت پزشکی انگلیسی -آمریکایی استفاده شده بود ،پیشنهاد می شود استفاده از این استعاره ها در متون
م الت علمی ایرانی به زبان انگلیسی و م الت بومی انگلیسی مربوط به گونه هار زبانی متعدد (مانند رشته هار علوم
پایه ،علوم انسانی و غیره) نیز مورد بررسی قرار گیرد .اگر در نهایت نتایج مشابه به دست آید ،تدریس نحوه استفاده از
این ویهگی هار زبان انگلیسی علمی برار فراگیران فارسی زبان بهتر است جزء برنامه آموزشی زبان آموزان و
دانش ویان ایرانی قرار گیرد.

غیر از مواردر برار پهوهش هار بعدر که در البالر مطالب دو ب ش اخیر مطرم شد ،نمونه هار زیر از دیگر
سوًاالتی هستند که می تواند برار عالقمندان به نگارش زبان علمی در پهوهش هار بعدر مورد بررسی قرار گیرد:
.2

آیا همه انواع استعاره هار دستورر اندیشگانی که در گونه زبانی انگلیسی مقاالت پزشکی معرفی شده اند در
گونه زبانی زبان فارسی این گونه مقاالت نیز وجود دارند؟

 .1آیا همه انواع استعاره هار دستورر اندیشگانی در گونه زبانی زبان انگلیسی مقاالت پزشکی به گونه زبانی
فارسی آن ترجمه پذیرند؟
از یافته ها می توان برار آشنا ساختن دانش ویان پزشکی ،پزشکان و دیگر عالقمندان به چاپ مقاالت علمی انگلیسی به
اهمیت کاربرد انواع استعاره هار دستورر در زبان انگلیسی علمی و نحوه نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقاالت
پزشکی برار چاپ در م الت انگلیسی بهره برد.

منابع

پورداد ،افروز ( .)2492استعاره دستوري در زبان علم فیزیک از دیدگاه نقشگرایی هلیدي :مطالعه
موردي زبان کتاب هاي فیزیک ایران از  5318تا  .5388پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،وا د تهران مرکزر.
چاوشی ،مهسا ( .)2415کارکرد استعاره دستوري در زبان علم  .پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.

شریعت زاده ،مولود ( .)2499بررسی نحوگونه هاي گفتاري و نوشتاري زبان علم فارسی بر مبناي فرانقش
اندیشگانی هلیدي .پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی ،دانشگاه الزهرا.
خناعتی ،مرضیه ( .)2491مفهومشناسی در واژهسازي زبان فارسی .پایان نامه دکترر گروه زبانشناسی ،دانشگاه
عالمه طباطبایی.

مکرم ،مرجان ( .)2494تجزیه و تحلیل تعبیرات استعاره دستوري در چارچوب نظریه نقش گرایی هلیدي.
پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی ،دانشگاه شیراز.
Bahrami, A. & Riazi, A. (2009). Iranian scholars and scientific publications in English:
Attitudes, problems and strategies. Paper presented at The 7th International TELLSI
Conference, October 20-22, 2009. Yazd: Yazd University.
Banks, D. (2005). On the historical origin of nominalized process in scientific text.
English for Specific Purposes, 24, 347-357.
Colombi, M.C. (2008). Grammatical metaphor: Academic language development in latino
students in Spanish. In H. Byrnes (Ed), Advanced language learning: The contribution of
Halliday and Vygotsky (in press). London: Continuum. Retrieved May, 2010, from
http://nhlrc.ucla.edu/2008summer/readings/colombi.pdf
Farahani, A. A. & Hadidi, Y. (2008). Semogenesis under scrutiny: Grammatical metaphor
in science and modern prose fiction. IJAL, 11 (2), 51-82.

Halliday, M. A. K. & Martin, J.R. (1993). Writing science: literacy and discursive power.
Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. Halliday, M.A.K. (1961). Categories of the
theory of grammar. Word 17(3), 241-292.
Halliday, M. A. K. (2004). Some grammatical problems in scientific English. In M. A. K.
Halliday, The Language of Science. London: Continuum.
Halliday, M. A. K. (1998). Things and relations: Regrammaticising experience as technical
knowledge. In J. R. Martin & R. Veel (Eds.), Reading science: Critical and functional
perspectives on discourses of science. London: Routledge.
Halliday, M. A. K. & Matthiessen, Ch. (2004). An introduction to functional grammar.
London: Arnold.
Hyon, S. (1996). Genre in three traditions: implications for ESL. TESOL Quarterly, 30,
no.4, 1996, pp. 693-722.
International TELLSI Conference, October 20-22, 2009. Yazd: Yazd University.
Jalilifar, A. (2007). All the way through the hedges: A corpus analysis of hedges in research
artilces. In proceedings of the 7th Iranian conference on linguistics. Vol. 2, Allameh
Tabatabaee Press.
Méndez-Cendón, B. & López-Arroyo, B. (2003). Intralinguistic analysis of medical
research papers and abstracts: Rhetorical and phraseological devices in scientific
information. Terminology, 9: 2, 247-268.
Marandi, S. (2003). Metadiscourse in Persian/English master’s theses: A contrastive study.
IJAL, 6 (2), 23- 42.
Martin, J. R. (1992). English text: system and structure. John Benjamins.
Martin, J. R. & Rose, D. (2007). Working with discourse: Meaning beyond the clause.
London: Continuum.
Nwogu, N. K. (1997). The medical research paper: structure and functions. English for
Specific Purposes, 16 (2), 119-138.

Sanaati, M. (2007). Conceptuality in Persian word formation. Unpublished PhD
dissertation, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
Sànez, F.S. (2000). Halliday’s grammatical metaphor: conceptualization and linguistic
construal.

Epos,

xvi,

497-511.

Retrieved

May

22,

2010,

from:

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-C9680CB4-CE09-38B6-F13E9F2CCF071F2D&dsID=PDF
Sayfouri, N. (1996). Cognitive processes involved in comprehending major grammatical
features of medical English by Persian students of medicine. Proceeding of International
Conference on Intelligence and Cognitive Systems, Tehran, Iran.
Swales, J. M. (1990). Genre analysis. English in academic and research settings.
Cambridge: Cambridge University Press.
Swales, J. M. (1991). Genre analysis, English in academic and research settings.
Cambridge University Press.
Swales, J. M. (2004).

The manuscript version of chapter seven of Research genres:

Explorations and application. Cambridge: Cambridge University Press.
Steiner, E. (2002-2003). Ideational grammatical metaphor: Exploring some implications
for the overall model. Languages in Context, 4 (1), 137-164.
Thompson, G. (1996). Introducing Functional Grammar. New York: Arnold.

Abstract
One major feature of English scientific language is grammatical metaphor (GM) which helps
promote the conciseness and preciseness of the texts. The present study aimed to investigate
if Iranian writers of medical research articles (RAs) have employed the types of ideational
GM appropriately and adequately. Therefore, the ideational GM types used in three
information units (including Stating a specific outcome, Interpreting the outcome, and
Contrasting present and previous outcome) of the Discussion Sections of two groups of
randomly selected Iranian and British-American RAs (32 articles each), published between
January 2008 to February 2009 in the journals of ISI web of science, have been
compared/contrasted. The differences between the two groups’ uses of all the GMs were
calculated using Independent t-tests. The results showed that although Iranian articles were
shown to employ significantly (p<0.05) fewer proportions of the two types of ideational GM
in general as well as fewer individual uses of the adjective-making GMs compared to BritishAmerican ones, the two groups employed similar proportions of nominalization. The findings
concerning the similarities and differences observed between the GM types used in Iranian
and British-American medical RAs can be employed by materials writers and other medical
educators as well as the evaluators of the articles proposed to be published in medical
journals.
Keywords: Systemic Functional Linguistics, Ideational metafunction, Logical metafunction,
Experientional metafunction, Grammatical metaphor, Iranian medical research articles in
English

