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چکیده

استعارة دستوری مهمترین ویژگی گونة علمی زباا انگلیسای باح اساا

میآید کح باید بحطور مناسب ،بجا ،و در دفعات کافی بح کار گرفتح شود،
* این مقالح ااصل بخشی از طرح پژوهشی شمارة  12766باا عناوا «بررسای مقایساحای کااربرد اساتعارة دساتوری در

مقاالت پزشکی مجالت انگلیسی /آمریکایی و مجالت پزشکی ایرانی بح زبا انگلیسی» میباشد کح با امایت دانشگاه

علوم پزشکی تهرا اجرا شده است.

1

استادیارگروه زبا انگلیسی ،دانشاکدة مادیریت و اطاالس رساانی پزشاکی ،دانشاگاه علاوم پزشاکی ایارا نویساندة

2

دانشیارگروه زبا و ادبیات انگلیسی ،دانشکدة زبا ها و ادبیات خارجی ،دانشگاه تهرا ؛ aarezaee@ut.ac.ir

مسئول)؛ sayfouri.n@iums.ac.ir

3

مربی ،گروه آمار زیستی ،دانشکدة بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایرا ؛ hosseini.f@iums.ac.ir
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در غیر این صورت زبا بح نوس محاورهای نزدیا

مایشاود .هادا ایان

پژوهش مقایسح بین انواس استعارههای دستوری اندیشاگانی باحکاررفتاح در

مقااااالت اصااایل پزشاااکی ایرانااای باااح زباااا انگلیسااای و مقااااالت

انگلیساای/آمریکایی بااوده اساات .از ایاان رو ،میاازا اساات اده از اسااتعارة
دستوری در سح نوس اطالعات ارائحشده از بخش بحث مطرح کرد ی

یافتة ویژه ،ت سیر یافتح ،و مقایسة نتایج قبلی با نتاایج مطالعاح) در دو دساتح

مقالح  32تایی ،کح از ژانویة  2007تاا فوریاة  2008در مجاالت انگلیسای-
آ مریکایی و مجالت پزشاکی ایرانای باح زباا انگلیسای متعلاا باح پایگااه

اطالعات علمی  ISIچاپ شده بودند ،مقایسح گردیدند .دادههاا از طریاا

آزمو تی محاسبح شدند .یافتحها نشا دادناد گرچاح در مقااالت پزشاکی
ایرانی ،در مقایسح با نویسندگا انگلیسی/آمریکایی ،بحصورت معنایداری
نسبت کمتری از مجموس استعارههای دستوری اندیشگانی و همچناین هار

ی

از ص تشدگیها بح کار رفتح بود ،اما در است اده از اسمیشادگیهاا

ت اوت معنیداری بین دو دستح مقالح وجود نداشت .از این یافتحها میتوا

برای آشنا ساختن دانشاجویا پزشاکی ،پزشاکا و دیگار عالقمنادا باح

چاپ مقاالت علمی انگلیسی با اهمیت کاربرد انواس استعارههای دساتوری
در زبا انگلیسی علمی و نحوة نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقاالت
پزشکی برای چاپ در مجالت انگلیسی بهره برد.

واژههای کلیدی :دستور زبا نقشگرای نظاممند ،اساتعارة دساتوری،

فرانقش اندیشگانی ،فرانقش تجربای ،فارانقش منطقای ،مقااالت پزشاکی
ایرانی بح زبا انگلیسی

 .1مقدمه

در چند دهة اخیر کاح زباا انگلیسای باحصاورت زباا باینالمللای درآماده اسات ،یکای از
مهمترین شاخصهاای توساعة پاژوهش و ساهیم باود در رشاد علام در هار کشاور تعاداد
مجالت علمی معتبر و همچنین تعداد مقاالتی است کح بح زبا انگلیسی بح دنیا ارائح میدهاد.
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در ایطة پزشکی در ایرا  ،تعداد مجالت انگلیسیزبا کح توسط سیستمهای نمایاحگاااری
بینالمللی بح رسمیت شناختح شده باشد ،در مقایسح با کشورهای پیشرفتة جها بسایار اناد
است .یکی از عوامل این کمبود شاید فقدا مهارت کافی دستانادرکارا در باحکااربرد
گونة زبانی ویژة زبا انگلیسی علمی در نگارش مقااالت پژوهشای پزشاکی باشاد .یکای از
ویژگیهای این گونة زبانی ،کح تاکنو هنوز در مقاالت پزشکی خاارجی یاا ایرانای ماورد

مطالعح قرار نگرفتح است ،است اده از استعارة دستوری 1است کح باید بحطور مناساب  ،بجاا ،و
در دفعات کافی بح کار گرفتح شود؛ در غیر ایان صاورت ،زباا انگلیسای باحکاررفتاح جنباة
علمی نداشتح و بح نوس محاورهای نزدی

میشاود .باحمنظاور کااوش در میازا بهارهگیاری

نویسندگا ایرانی از استعارة دستوری در متو پزشکی بح زبا انگلیسی ،در پژوهش ااضار
نحوة نگارش مقاالت نویسندگا ایرانی در مجالت پزشکی بح زبا انگلیسی چااپشاده در
ایرا با مقااالت مشاابح در مجاالت انگلیسای و آمریکاایی از نظار اسات اده از اساتعارههاای
دستوری اندیشگانی مقایسح شده است.

از آنجایی کح برای مطالعة استعارة دستوری از ابزار تحلیل گونة زبانی هلیادی 2اسات اده

میشود و از سوی دیگر پاژوهش ااضار باا تحلیال گ تماا بخاشهاای مختلام مقااالت
پژوهشی سروکار دارد ،برای افزایش روایی و پایایی نتایج پژوهش ،از چارچو نظاری دو
رویکرد تحلیل گ تما در مطالعات زبا شناسای کااربردی یعنای زباا شناسای نقاشگارای
نظاممند 3و انگلیسی برای اهداا ویژه 4است اده شده است هاین .)1996 ،5ایان دو رویکارد
بر اساس میزا و توجیح است اده از آنها در مطالعة ااضر بحطور مختصر معرفی میشوند.
در رویکرد استرالیایی زبا شناسی نقشگرای نظاممند ،کح توسط مایکل هلیدی در سال
 1961معرفی گردید ،پایحهای نقشی پدیادههاای دساتوری از طریاا ساح بعاد وسایب باحناام

فرانقشهای 6زبا توصیم میشوند کح عبارتناد از :اندیشاگانی ،7بیناافردی 8و متنای .1ایان

1

grammatical metaphor
Halliday
3
)Systemic Functional Linguistics )SFL
4
)English for Specific Purposes ( ESP
5
Hyon
6
metafunctions
7
ideational
8
interpersonal
2
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فرانقشها بحعنوا سح بعد مختلم از زباا باحترتیاب باح ساح زمیناة «موضاوس مطارحشاده»،
«ارتباط بین شرکتکنندگا در فعالیت» و «متن بحکاررفتح» اشااره دارناد .هلیادی و متیسان

2

 )309-310:2004فرانقش اندیشگانی را بح دو بخش تجربی 3و منطقی 4تقسیم میکنند .باح

نظر آنا بخش تجربی فرانقش بح بند مربوط میشود و از طریا آ اندیشحهاا در ساح قالاب
شرکتکنندگا

5

افراد یا هر چیز کح در قالب اسم بیا شود) ،فرایندها 6ناوس فعالیاتهاای

انجامشده یا در اال انجام کح در قالب فعل بیا شود) و زمینح 7شارایطی کاح ااد اح در آ

ات اق میافتد و بحصورت قید بیا شود) واقعیت پیدا مایکنناد .اماا بخاش منطقای فارانقش
اندیشگانی فراتر از ماتن اسات و مارتبط باا بناد مرکاب 8مایباشاد .تامپساو

9

،)35 :1996

فرانقش منطقی را جزئی از اندیشگانی نمیداند ،بلکح آ را فرانقش چهارم دستور نقشگارا
بح اسا میآورد .وی معتقد است در االی کح سح فارانقش فاوقالااکر عمادتا باح معاانی
پیامها ارتباط دارند ،فرانقش منطقی بح اتصاالت بین پیامها مربوط میشود .استعارة دستوری
میتواند در تمام فرانقشهای دستور نقشگرای نظاممند تجلی یابد.
هلیاادی  )85 :1993در توصاایم ویژگاایهااای زبااا علماای از دیاادگاه زبااا شناساای
نقشگرای نظاممند ،استعارة دستوری را مهمترین ویژگی میداند زیرا معتقد اسات بسایاری
از ویژگیهای زبا علمای نتیجاة اساتعارههاای دساتوری اسات .بارای توضایم م هاوم ایان
اصطالح در اینجا عملکرد استعارة واژگانی 10یادآوری میشود کح توسط آ ی

واژه کاح

بحطور طبیعی م هوم خاص خود را دارد ،برای رساند م هوم دیگری بح کار مایرود .بارای
مثال« ،دستا باد» دارای استعارة واژگانی است زیرا «دستا » کح مختص انسا است در کنار
«باد» در شکل طبیعی خود بح کار نرفتاح اسات بلکاح بارای داد شخصایت انساانی باح «بااد»
است اده شده است .بر پایة نظر هلیادی  ،)187-186 :1998در ااالی کاح اساتعارة واژگاانی
1

textual
Matthiessen
3
experiential
4
logical
5
participants
6
processes
7
circumstances
8
clause complex
9
Thompson
10
lexical metaphor
2
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م هوم معنایی واژة دیگری را بر عهده میگیرد ،در اساتعارة دساتوری یا

طبقاة دساتوری

نقش طبقة دستوری دیگری را ای ا میکند .برای مثاال ،هماا گوناح کاح در جادول  1دیاده
مایشاود ،هار زماا کاح  – usableکاح در طبقاة دساتوری صا ت قارار دارد – باحصاورت
 usabilityبح کار رود و در واقاب نقاش طبقاة دساتوری اسام را انجاام دهاد ،یا

اساتعارة

دستوری ات اق افتاده است .مارتین و رز  ،)110 :2007با تعری ی مشابح استعارة دساتوری را
انتقال معنی از عنصری دستوری بح عنصر دستوری دیگار مایدانناد و نموناحای را کاح ارائاح
میدهند هنگامی است کح ساختارهای معمول در زبا روزمره بحصورت غیرمعمول در زبا
علمی بح کار روند .بارای مثاال جملاة معماولی The driver drove the bus too rapidly

 down the hillدر زبا انگلیسای علمای بارای رسااند معنای دقیااتار باا کلماات کمتار،
میتواند بحعنوا بخشی از ی

جملة طوالنی تبدیل بح عبارت اسامی the driver’s over-

 rapid downhill driving of the busشود .این عبارت اسمی نحتنها ی

استعارة دستوری

اسمیشدگی است چو میتواند بحجای فاعال یاا م عاول در جملاح قارار گیارد) بلکاح در
داخل آ  over- rapidو  downhillاستعارههای دستوری صا تیشادگی و  drivingیا
استعارة دستوری اسمیشدگی است.
از طریا رویکرد زبا شناسی نقشگرای نظاممند میتاوا اساتعارههاای دساتوری را در
قالب بند با است اده از جدول  1هلیدی )209-210 :1998 ،مورد کاوش و تحلیال قارار داد.
در جدول  1انواس استعارههای تجربی و منطقی در متو علمی زبا انگلیسی باا شامارههاای
درنظرگرفتحشده برای آنها در اولین ستو سمت راست ،ودر ساتو هاای بعاد باحترتیاب در

شکل اولیة غیراستعاری سازگار )1دستوری و در شاکل دساتوری تیییریافتاح یاا اساتعاری،2
تیییر از طبقة اولیة دستوری بح طبقة بعدی 3و در ستو آخر نیز مثاالهاایی بارای در

هر ی

بهتار

از استعارهها آمده است .از  17نوس استعارهای کح در جدول  1دیده میشاود ،چهاار

اسااتعاره بااا شاامارههااای  9 ، 7 ، 4و  10کااح در شااکل اولیااة خااود ربااطدهنااده 4هسااتند،

استعارههای منطقی و بقیح استعارههای تجربیاند.
1

congruent
metaphorical
3
class shift
4
relator
2
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در بخشهای مختلم متو  ،بر اسب نیاز موضوس مورد بحاث و اطالعاات ارائاحشاده،
امکا است ادة مت اوتی از استعارههای دساتوری از نظار تناوس و تعادد وجاود دارد .بناابراین
تحلیل استعارههای دستوری در متو غیرهمگن بح روایی و پایایی نتایج لطمح خواهاد زد .از
این رو در پژوهش ااضر ،ابتدا بخشهای یکسانی از مقاالت یعنی از بین «مقدماح»« ،روش
کار»« ،نتایج» و «بحث») تعیین گردید .سپس انواس اطالعات یکسا خاصی در این بخشهاا
انتخا شد ودر نهایت ،استعارههای دستوری است ادهشده در آ اطالعاات یکساا در کال
مقاالت تحلیل گردید .بدین ترتیب با سلسلة توالی انتخا عمدی از ساختارهای درشاتتار
انواس اطالعات) بحسمت انتخا عمدی از ساختارهای ریزتر استعارههای دستوری) رفتیم.
باارای تحلیاال ساااختارهای اطالعاااتی درشاات در بخااشهااای مت اااوت مقاااالت در ایاان
پژوهش از ی

چارچو نظری معتبر و مناسب یعنی رویکرد «انگلیسی برای اهداا ویژه»

اساات اده شااد .در ایاان رویکاارد ،کااح بااا راهبااری سااویلز 2009 ،2004 ،1990 1و غیااره)
پایحگااری شده است ،انواس اطالعات ارائحشده در متو گوناحهاای مختلام زباانی تحلیال
میگردد .پژوهشگرا در سراسر جها با است اده از این رویکرد تاکنو ارکتهای اصالی
و فرعی در پیکرههایی از گونح هاای زباانی مختلام مرباوط باح متاو علمای و عماومی ،در
رشتحها و زبا های مت اوت بحویژه بخشهای مقدمح ،روش کار ،نتایج و بحاث در مقااالت

پژوهشی) و همچنین ویژگیهای زبا شناختی این متو را تحلیل نمودهاناد مانناد :انوگاو،2

1997؛ مااارکو2000،3؛ مناادز-س اندو  4و لااوپز-آرویااو 2003 ،5؛ ون ا

 6و بااای 2007 ،7و

غیره) .ابزار تحلیل اطالعات مقالحهاا در پاژوهش ااضار جادول  2اسات کاح در واقاب تنهاا
«بخش بحث» از نتایج مطالعة انوگو  )1997میباشاد .در مطالعاة وی اطالعاات ارائاحشاده در
بخشهای مختلم مقاالت پژوهشی ،ارکتهای اصلی 8و فرعی 9نامیده مایشاود انوگاو،
.)1997
1

Swales
Nwogu
3
Marco
4
Méndez-Cendón
5
López-Arroyo
6
Wang
7
Bai
8
Moves
9
Sub-moves
2
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جدول  :2اطالعات اصلی و فرعی در «بخش بحث» مقاالت پژوهشی پزشکی انوگو)1997 ،
حرکت 1

حرکت 2

یافته کلی پژوهش

توضیح یافتههای ویژه
الف) بیا یافتح خاص

ب) ت سیر یافتح

ج) مقایسح یافتح با یافتحهای پژوهشهای قبلی

حرکت 3

د) محدودیت یافتح

نتیجهگیری

الف) کاربردهای پژوهش

ب) پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی

مطالعات متعددی کح تاکنو در مورد اسمیشدگی در گونحهای مختلام زباا فارسای
انجاام شاده اساات مانناد مکارم  ،)1383صااناعتی  ،)1386پاورداد  ،)1387شااریعتزاده
 )1388و چاوشی  )1390ااکی از آ است کح اسمیشادگی در زباا فارسای نیاز مانناد
زباااا انگلیسااای پربساااامدترین ناااوس اساااتعارة دساااتوری اسااات .اماااا بررسااای مطالعاااات

گونةزبانیمحور 1در ایرا نشاا مایدهاد کاح درباارة نحاوة اسات ادة نویساندگا ایرانای از
استعارههای دستوری در مقاالت پزشاکی باح زباا انگلیسای هناوز هایش پژوهشای صاورت
نگرفتح است .از این رو ،در پژوهش ااضر ،نگارش مقاالت پزشکی ایرانی بح زبا انگلیسی
با نگارش مقاالت چاپشده در مجالت بومی انگلیسی -آمریکایی با دو هدا ویژه مقایسح
شده است )1 :میزا کلی است اده از انواس استعارة دستوری اندیشگانی تجربی و منطقای) و
 )2از نظر میزا است اده از ت

ت

انواس استعارة دستوری تجربی.

نتایج تحلیل دو دستح مقالح میتواند کاستیها و یا نقااط قاوت مقااالت ایرانای باح زباا
انگلیسی را در نحوة است اده از استعارة دستوری نشا دهد و با آگاه نماود نویساندگا باح
باال برد کی یت نگارش مقالحهای انگلیسی و در نتیجح پاایرش بیشاتر آنهاا بارای چااپ در
مجالت بینالمللی دست یافت.

genre-based

1
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 .2روش بررسی و تحلیل
این پژوهش ی

مطالعة توصی ی -مقایسحای است کاح جامعاة پاژوهش آ از دو مجموعاح

مقاالت پژوهشی پزشکی بح زبا انگلیسی چاپشده از ژانویة  2007تا فوریة  2008تشاکیل
شده است .این مقاالت عبارتند از:
 .1مقاالت پژوهشی در چهار مجلة  ISIانگلیسی/آمریکایی کح عبارتند از:

The Journal of American Medical Association,
The British Medical Journal,
The New England Journal of Medicine,
The Journal of Clinical Investigation

دالیل انتخا این مجالت انگلیسی /آمریکایی بح شرح زیر است:
الم) چهار مجلة پزشکی فوق دو مجلة اول در انگلساتا  ،و دو مجلاة دوم در آمریکاا) باا

داشتن باالترین ضریب تأ یر ،1باالترین ردههای اعتبار را در لیست مجالت  ISIپزشاکی دارا
هستند .بنابراین انتظار میرود در مقاالت این مجالت نسابت باح دیگار مجاالت پزشاکی باح
زبا انگلیسی ،غنای محتوا ،نوس زبا انگلیسی علمی بحکاررفتح ،و نحاوة ارائاة اطالعاات باح
نوس استاندارد و بومی انگلیسی پزشکی نزدی

تر باشد .از این رو در مطالعاة ااضار ،چهاار

مجلة فوق بحعنوا الگو قلمداد شدهاند واستعارههای دستوری بحکاررفتح در آنها با ایان ناوس
استعارهها در مقاالت پزشکی ایرانیا مقایسح شدهاند.
) چهار مجلة فوق هما مجالتی هستند کح در مطالعة انوگو مورد است اده قرار گرفتحاناد.
از آنجایی کح در پژوهش ااضر از نتایج این مطالعح برای تعیین ارکتهای اصلی و فرعای
مقاالت انتخابی است اده خواهاد شاد ،بارای ایجااد روایای و پایاایی بیشاتر در روش اجارای
پژوهش و تعمیم نتایج از هما مجالت انگلیسی /آمریکایی است اده شده است.

impact factor

1
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ج) انتخا مجالت از دو کشور انگلستا و آمریکای شمالی بح این دلیل بوده است کاح دو
نوس انگلیسی استاندارد بریتانیایی و آمریکایی در این دو کشور کاربرد دارند .بنابراین انتظار
میرود اتی اگار نویساندگا ایان مقااالت بومیاا زباا انگلیسای نباشاند ،از آنجاایی کاح
ویراستارا این مجالت یا بومیا زبا یا نزدی

باح باومی هساتند ،ساب

نگاارش مقااالت

چاپشده در مجالت این دو کشور بیشترین نزدیکی را بح انگلیسی استاندارد داشتح باشد.
 .2مقاالت پژوهشی چاپشده در هما زماا در چهاار مجلاة پزشاکی  ISIایرانای باح زباا
انگلیسی کح عبارتند از:

Archives of Iranian Medicine,
Journal of Research in Medical Sciences,
Iranian Red Crescent Medical Journal,
Iranian Journal of Public Health

دلیاال انتخااا ایاان مجااالت ایراناای اعتبااار بیشااتر آنهااا در جامعااة پزشااکی کشااور،
غیرتخصصی بود آنها و دسترسی الکترونیکی رااتتر بح مقاالت آنها بوده است .انتخاا
چهار مجلح برای هر ی

از دو گروه ایرانی و خارجی بح دلیال ایجااد تناوس بیشاتر در اناواس

نگارش بحکاررفتح در مقاالت انتخابی برای باال برد پایاایی پاژوهش باوده اسات .از ساوی
دیگر ،با برگزید  8مقالح بحصورت تصادفی -طبقحای از هر مجلح ،تعاداد مقااالت انتخاابی
برای هر گروه بح  32مقالح میرسد کح برای تعمیم نتایج در مطالعات رشتحهای زباا شناسای
کاربردی کافی خواهند بود .الزم بح توضیم است کح در پژوهشهای مربوط بح زبا شناسای
کاربردی کح آموزش زبا انگلیسی نیاز شااخحای از آ اسات) معماوال اجام نموناح را باا
فرمولهای آماری تعیین نمیکنند زیرا فرایند تحلیل متو معماوال بسایار زماا بار و پیچیاده
است .بسیاری از مطالعاتی از این نوس کح تااکنو انجاام شادهاناد معماوال تاالش داشاتحاناد
اداقل تعداد  30متن کح از لحاظ آمااری قابالقباول اسات) را تحلیال نمایناد .بناابراین از
مجموس مقاالت جامعة پژوهش مطالعة ااضر کح در مجموس  1156مقالح میباشد 64 ،مقالاح
در دو گروه 32تایی از دو مجموعح مجالت فوق انتخا شدند.
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بحمنظور مطالعة چگونگی و میزا است اده از انواس استعارة دستوری اندیشاگانی تجربای
و منطقی) در تحلیل گ تما با است اده از چارچو رویکرد زبا شناسی نقشگرای نظاممند
از ابزار گردآوری اطالعات جدول  1است اده شده است کح هماا جادول هلیادی :1998
 )209-210است .از آنجا کح متو انتخابی برای تحلیل استعارههاای دساتوری بایاد همگان
باشند و از سوی دیگر ،نگارش بخش «بحث» کاح باا خالقیات و ناوآوری نویساندگا  ،چاح
ایرانی و چح خارجی ،سروکار دارد ،بهتر میتواند میزا توا و ویژگیهای ساب

نگاارش

نویسااندگا را نشااا ده اد ،از ایاان رو ،در ای ان مطالعااح بااحمنظااور بررساای نحااوة نگااارش
نویسندگا  ،چح در مقاالت مجالت خارجی و چح در مقاالت مجاالت انگلیسای ایرانای ،از
بخش «بحث» برای تحلیل استعارههای دستوری است اده شد .مرااال گاردآوری دادههاا باح
شرح زیر بوده است:
بر اساس یافتحهای مطالعة  1997انوگو جدول  )2از بخشهای «بحث» مقاالت انتخاابی
سح نوس ارکتهای فرعی  2الم بیا یافتة خااص2 ،)1
یافتح با یافتح های پژوهش های قبلی )3در ت

ت

ت سایر یافتاح ،)2و 2ج مقایساة

مقاالت انتخابی  ISIانگلیسی /آمریکایی

و  ISIایرانی – یعنی  64مقالح – استخراج شدند .انتخا این سح نوس اطالعات بح ایان دلیال

بود کح درکلیة مقاالت مورد مطالعح از آنها است اده شده بود .اطالعات استخراج شده در هر
مقالح در کنار یکدیگر بح صورت متن وااد قرار گرفتند .بدین ترتیب  64متن همگن کوتااه
جدید ایجاد شدند .انواس استعارههای دستوری اندیشاگانی باا اسات اده از جادول یافتاحهاای
هلیدی جدول  )1مورد تحلیل قرار گرفتند .در جدول  1انواس استعارههای تجربی و منطقای
در متو علمی زبا انگلیسی با شمارههای درنظرگرفتحشده برای آنها در اولین ستو سامت

چپ ،و در ستو های بعد بحترتیب در شکل اولیح دستوری 4و در شکل دساتوری تیییریافتاح
یا استعاری ، 5تیییر از طبقة اولیح دستوری بح طبقة بعدی 6و در ستو آخر نیز مثالهایی بارای

در

بهتر هر ی

از اساتعارههاا آماده اسات .از  17ناوس اساتعارهای کاح در جادول دیاده
1

stating a specific outcome
interpreting the outcome
3
contrasting present and previous outcomes
4
congruent
5
metaphorical
6
class shift
2
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میشود ،چهار استعاره با شمارههاای  9 ،7 ،4و  10کاح در شاکل اولیاة خاود رباطدهناده

1

هستند ،استعارههای منطقی و بقیة استعارههای تجربیاند.
بحمنظور روشن نمود روش تحلیل استعارهها در متو انتخاابی باا اسات اده از جادول ،1
ابتدا شکل تحلیل شدة نوس اطالعات  2الم بیا یافتة خاص) ،کح بح بخاش بحاث یکای از
مقاالت چاپشده در مجلة  Journal of Research in Medical Sciencesمربوط اسات،
نشا داده شده و پس از آ نحاوة تحلیال و تشاخیص اساتعارههاای دساتوری توضایم داده
میشود .در جملح ،زیر استعارهها خط کشیده شده و نوس هر استعاره بار طباا جادول  1زیار
خط نوشتح شده است:

هما گونح کاح مالاظاح مایشاود در ایان ماتن از پانج ناوس از اناواس اساتعارة دساتوری
اندیشگانی زبا علمی انگلیسی مطرحشده در جدول  )1یعنی استعارههاای ، 8 ،13 ،2 )1
 1و  6 )1بحدفعات است اده شده است .چگونگی تشخیص این اساتعارههاا در زیار توضایم
داده می شود:
 stop .1استعارة دستوری  2 )1تبدیل فعل بح اسم) است زیرا در زباا انگلیسای
عمومی این لیت فعل بوده است.
 ADH .2استعارة دستوری  13تبدیل اسام باح توصایمکننادة اسام) اسات زیارا
برای توصیم  secretionبح کار رفتح است.
 secretion .3اسااتعارة دسااتوری  2 )1اساات زیاارا اساامی اساات کااح از secrete

گرفتح شده است.
 anticipate .4استعارة دساتوری  8تبادیل  beیاا  goهماراه باا  prepositionباح
فعل) است زیرا معادل عمومی آ ) be ready before (happeningاست.

relator

1
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 Severity .5اسااتعارة دسااتوری  1تباادیل ص ا ت بااح اساام) اساات زیاارا severe

ص ت) بح  severityاسم) تبدیل شده است.
 appropriate .6اسااتعارة دسااتوری  6 )1تباادیل قیااد بااح ص ا ت) اساات زیاارا
 intervene appropriatelyتبدیل بح  appropriate interventionشده است.
 Intervention .7استعارة دستوری  2 )1اسات زیارا  interveneباح اسام تبادیل
شده است.
.8

 Correctionو  imbalanceاستعارههای دستوری  2 )1هستند زیارا correct

و  not balanceتبدیل بح اسم شدهاند.
 Water .9و  electrolyteاسااتعارة دسااتوری  13هسااتند زیاارا باارای imbalance

توصیمکننده هستند.
پس از تحلیل استعارههای دستوری متو انتخابی با روش فوق کح از پایایی بسیار بااالیی

برخوردار است ،1نسبت هر ی

از انواس استعارههای دستوری بح تعداد کلمات متن محاسابح

شده و سپس میانگین درصد است اده از هر استعاره در هر دو گاروه تعیاین گردیدناد .نتاایج
محاسبات هر نوس استعاره برای هر ی

از دو دستح مقاالت ایرانای و خاارجی باا اسات اده از

نرمافزار  SPSSاز طریا آزمو تی 2مستقل با یکدیگر مقایسح شدند .در این پاژوهش ساطم
معنیداری کمتر از  0/05در نظر گرفتح شده است.

1

روش تحلیل استعارههای دستوری فوق را نویسندة اول مطالعة ااضر در زما نگاارش پایاا ناماة دکتاری در دانشاگاه

سیدنی کشور استرالیا با نظارت پروفسور جای .آر .ماارتین نظریاحپارداز معاصار زباا شناسای نقاشگارای نظااممناد و

مدیرگروه زبا شناسی دانشگاه سیدنی) فراگرفتح اسات .در مادت چهاار مااه دورة آموزشای تحلیال متاو باا رویکارد

زبا شناسی نقشگرای نظاممند کح بح تحلیل استعارههای دستوری بحکاررفتح در مقاالت پزشکی انتخابی مطالعاة ااضار
منجر شد ،در نهایت میزا همرأی شد نویسندة مزبور در تشخیص و تحلیل اساتعارههاا باا پروفساور ماارتین باح میازا

باالتر از  %90رسید.

t-test

2
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 .3یافتهها

برای دستیابی بح هدا ویژة اول پژوهش ،یعنی تعیین میزا کلای اسات اده از اناواس اساتعارة

دستوری تجربی و منطقی ،درصد است اده از اساتعارههاای دساتوری اندیشاگانی تجربای و
منطقی) برای هر متن بر اسب تعداد کلمات آ محاسبح گردید و میانگین و اختالا معیاار
از استعارهها در دو گروه متو انتخابی بحطاور جداگاناح تعیاین

تعداد است ادهشده از هر ی

شد .نتایج آزمو تی مستقل جدول  )3نشا میدهاد کاح نسابت اسات ادة کلای از اساتعارة
دستوری توسط متو استخراجشده از مقاالت انگلیسی/آمریکایی بحطاور معنایداری بیشاتر
از است ادة متو ایرانی از این استعارهها بوده است.
جدول  :3نتایج مقایسة نسبت است اده از همة انواس استعارههای دستوری اندیشگانی
در مقالحهای چاپشده در مجالت ایرانی و خارجی
مقاالت انگلیسی-
آمریکایی
همة استعارهها

میانگین
22/78

انحراا
معیار
16/77

مقاالت ایرانی
میانگین
5/03

آمارة

عدد

آزمو

معنیداری

انحراا
معیار

3/987

*./...

6/88

باارای دسااتیابی بااح هاادا ویااژة دوم ،یعناای تعیااین میاازا اساات اده از ت ا

تا

انااواس

استعارههای دستوری اندیشگانی تجربی) توسط دو دستح مقالاة ماورد بررسای 13 ،آزماو
تی مستقل انجام شد .نتایج این آزمو ها در جدول  4نشا میدهد کاح باین نسابت اسات اده
دو دستح مقالح از استعارههای دستوری اندیشگانی -تجربی شامارة 6 )3 ، 2 )2 ، 2 )1 ،1
و  11ت اوت معنیداری وجود ندارد .اماا درمقالاحهاای خاارجی ،در مقایساح باا مقالاحهاای
ایرانی ،با ت اوت معنیداری از نسبت بیشتری از استعارة دستوری اندیشگانی -تجربی ،5 )1
 12 ، 8 ، 6 )2 ، 6 )1 ، 5 )2و  13است اده شده بود.
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جدول  :4نتایج مقایسة نسبت ت

انواس استعارة

ت

دستوری اندیشگانی تجربی) در دو دستح مقالح
میانگین

نوس

انحراا معیار

مقالحهای

مقالحهای

مقالحهای

مقالحهای

آمارة

عدد

خارجی

ایرانی

خارجی

ایرانی

آزمو

معنیداری

1

0/98

1/05

0/86

0/85

- 0/352

0/726

2 )1

7/38

6/84

2/27

2/68

0/871

0/387

2 )2

0/66

0/55

0/85

0/61

0/575

0/567

3

0/12

0/13

0/31

0/28

- 0/169

0/866

5 )1

2/30

1/52

1/07

1/14

2/796

*0/007

5 )2

0/23

0/04

0/33

0/14

2/834

*0/006

6 )1

0/98

0/60

0/83

0/59

2/069

*0/043

6 )2

0/95

0/46

0/79

0/67

2/666

*0/010

6 )3

1/73

1/46

1/50

1/20

0/800

0/427

8

0/52

0/53

0/83

0/14

3/090

*0/003

11

0/09

0/08

0/21

0/28

0/109

0/913

12

1/14

0/30

2/30

0/37

2/046

*0/045

13

5/58

3/48

2/33

2/55

3/427

*0/001

استعاره
تجربی)

 .4بحث

یافتحهای مطالعح بحطور کلی نشا داد کح گرچح نویسندگا ایرانی مقاالت پزشکی باح زباا
انگلیسی در قسمتهای انتخابی بحصورت معنیداری نسبت کمتری از مجموس اساتعارههاای
دستوری اندیشاگانی و همچناین تا

تا

صا تشادگیهاا را در مقایساح باا نویساندگا

انگلیسی/آمریکایی بح کار برده بودند ،اما در است اده از اسمیشدگیهاا ت ااوت معنایداری
وجود نداشت.
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دو جنبة متضاد این نتیجة کلی فوق را میتوا این گونح ت سیر نمود :است ادة کلی کمتار
از کلیة استعاره هاای دساتوری اندیشاگانی رایاج در زباا انگلیسای علمای در قسامتهاای
انتخابی بخش بحث مقاالت پزشکی در مجالت انگلیسی ایرانی بح زبا انگلیسای نسابت باح
است اده از این استعارهها در مجالت کشورهای انگلیسیزبا میتواند بح دلیل غیربومیباود
متخصصا ایرانی باشد کاح نوشاتح هاای انگلیسای آناا نسابت باح نویساندگا باومی دارای
پیچیدگی کمتری است .این نکتح کح آیا این است ادة کمتر استعارههاای دساتوری خدشاحای
بح در

مطلب متو انتخابی مجاالت ایرانای وارد مایکناد یاا ناح ،نیااز باح انجاام پاژوهش

دیگری دارد.
اسات ادة فاراوا از اساتعارة اسامیشاادگی در دو گاروه متاو انتخاا شاده از مجااالت
پزشکی خارجی و ایرانی بح زبا انگلیسی  ،بدو ت اوت معنیدار باین میاانگین آنهاا ،شااید
بحدلیل تشابح بین زباا علمای انگلیسای و فارسای در اسات ادة بیشاتر از اسام نسابت باح بقیاة
مقولحهای دستوری یعنی ص ت ،فعل ،قید و غیاره باشاد .نتاایج مطالعاات دیگار روی زباا
فارساای ،ماننااد مکاارم  ،)1383صااناعتی  ،)1386پااورداد  ،)1387شااریعتزاده  )1388و
چاوشاای  ،)1390نیااز ااااکی از آ اساات کااح فراینااد اساامیشاادگی در زبااا فارساای
پربسامدترین نوس استعارة دستوری میباشد و همین امار وجاود تعاداد بسایار بیشاتر اسامهاا
نسبت بح دیگر انواس واژه در زبا فارسی علمی را توجیح میکند .با توجح بح این اقیقت کاح

بر اساس مطالعة کلومبی 1در زبا اسپانیایی نیز اسامیشادگی قاویتارین منباب بارای تولیاد
استعارة دستوری است ،شاید این ویژگای برجساتح در زباا علمای گرایشای کلای در تماام
زبا های بشری باشد.
است ادة نسبتا برابر نویسندگا ایرانای از اساتعارة دساتوری  2 )1تبادیل فعال باح اسام)
نشانگر این توانایی در سب

نگارش نویساندگا مقااالت پزشاکی ایرانای اسات کاح بارای

کوتاهتر کرد و دقیاتر کرد متو علمی پزشکی قادر هستند افعال را در موارد مورد نیااز
و با موفقیت بح اسم تبدیل کنند.

Colombi

1
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علیرغم شباهت در است اده از اسمیشادگی ،دو دساتح متاو ماورد مطالعاح در باح کاار
برد تعدادی از استعارهها ت اوت معنیدار نشا دادند .است ادة کمتار نویساندگا ایرانای از
استعارة دستوری  13تبدیل اسم بح توصیمکنندة اسم) نشا دهندة ضعم آناا در سااختن
اسم برای توصیم اسم دیگر است .این نکتح شاید بحدلیل ت اوتهای دستوری بین فارسی و
انگلیسی در این مورد است کح میتواند زمینح ساز پژوهشهای بعدی باشد.
است ادة معنیدار بیشتر از استعارههاای صا تسااز مانناد  5 )1و  5 )2تبادیل فعال باح
ص ت) و  6 )1و  6 )2تبدیل قید بح صا ت) جادول  )4در مقااالت مجاالت انگلیسای-
آمریکایی نسبت بح مقاالت ایرانی اااکی از آ اسات کاح بسایاری از نویساندگا مقااالت
پزشااکی در مجااالت ایراناای ،هنگااام نگااارش بااح زبااا انگلیساای علماای ،در بااح کااار باارد
صورتهای فعلی بحعنوا ص ت – همانند مشکالتی کاح در در

مطالاب باا ایان سااختار

دارند صی وری – )1996 ،توانایی یا گرایش چندانی از خود نشا نمایدهناد .بناابراین باح
نظر میرسد است اده از ساختارهای ص تساز باح انادازه اسامسااز بارای نویساندگا ایرانای
مقاالت پزشکی چندا راات و ضروری بح نظر نمیرسد .بنابراین در

اهمیت اسات اده از

آنها نیاز بح دارا بود درجة باالتری از توانایی و دانش در زبا انگلیسی علمی دارد .ااتماال
دارد این مسئلح برای بسیاری از نویسندگا ایرانی در گونحهای زبانی دیگر نیز صادق باشاد
کح با پژوهش بیشتر روشن خواهد شد.
 .5نتیجهگیری

در اکثر مواقب یادگیری نگارش متو علمی انگلیسی بحصورت تقریبا ناخودآگااه و معماوال
فقط برای کسانی ات اق میافتد کاح یاا ساالهاا در خاارج از کشاور باا ایان متاو ساروکار

داشتحاند ،یا در رشتحهای مرتبط با زبا انگلیسی تحصیل کردهاند و یا با ممارسات فاراوا و
است اده از کالسهای آموزشی آزاد توانستحاند توانایی قابلقباولی در نگاارش باح ایان زباا
کسب کنند .این توانایی نیز معموال با در معرض فراوا قرار گرفتن با متاو باومی انگلیسای
بحمدت طوالنی و در بسیاری از مواقب ،با الگو برداریهاای ناخودآگااه درونای باح گوناحای
فراگرفتح میشود کح ااتمال دارد ی

نویسندة بومی یا غیر بومی علیرغم نوشتن ی

ماتن
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مناسب انگلیسی علمی نتواند در مورد چرایی و چگاونگی سااختارهای باحکاررفتاح در ماتن
خود توضیم دهد .بنابراین آموزش آگاهاناح باح نویساندگا غیرباومی و اتای باومی متاو
علمی کم

فراوانی خواهد نمود .اگر در کالسهای زباا تخصصای در تماام رشاتحهاا و

مقاطب تحصیلی کح با متو علمی انگلیسی سروکار دارند ،انواس استعارههای باحکاررفتاح در
متو استاندارد مربوط بح هر رشاتح در کاالسهاا توضایم داده شاده و ساپس تحلیال شاود،
دانشجویا میتوانند بحصورت خودآگااه از اناواس اساتعارههاا و ماوارد اسات اده آنهاا الگاو
برداری کرده و در مواقب الزم بح کار گیرند.
طرااا آموزشی نیز میتوانند در طراای برنامة آموزشی زبا علمای انگلیسای باحطاور
کلی و زبا انگلیسی ویژة هر رشتة تحصیلی بحطور خاص از روشی است اده کنند کاح متاو
ارائح شده را ابتدا با زبا انگلیسای عماومی بادو اسات اده از اساتعارههاای دساتوری ،یاا باا
استعارههای کم ،و پس از آ بحتدریج بح سوی است اده از استعارههای بیشتر طراای کنناد و
از این طریا پیچیدهتر شد متاو علمای را نماایش دهناد .در هار مرالاح ،زماا و مطالاب
مناسبی را نیز بحمنظور رشد تواناییهای فردی فراگیرا در زمینة باحکاارگیری اساتعارههاای
دستوری اختصاص دهند.
از آنجایی کح در متاو انتخاابی مجاالت پزشاکی ایرانای باح زباا انگلیسای از اساتعارة
دستوری  13است اده از اسم برای توصیم کارد اسام دیگار) و همچناین از اساتعارههاای
صا تسااز  5 )1و  6 )1 ، 5 )2و  6 )2باحصاورت معنایداری کمتار از متاو مشاابح در
مجالت پزشکی انگلیسی -آمریکایی است اده شاده باود ،پیشانهاد مایشاود اسات اده از ایان
استعارهها در متو مجالت علمی ایرانی بح زبا انگلیسی و مجالت بومی انگلیسی مربوط بح
گونحهای زبانی متعدد مانند رشتحهای علوم پایح ،علوم انسانی و غیره) نیز مورد بررسی قرار
گیرد .اگر در نهایت نتایج مشابح بح دست آید ،تادریس نحاوة اسات اده از ایان ویژگایهاای
زبا انگلیسی علمی برای فراگیرا فارسی زبا بهتر است جزو برنامة آموزشی زبا آماوزا
و دانشجویا ایرانی قرار گیرد.
از یافتحها میتوا برای آشنا ساختن دانشجویا پزشکی ،پزشکا و دیگر عالقمندا باح
چاپ مقاالت علمی انگلیسی با اهمیت کاربرد انواس استعارههای دستوری در زبا انگلیسای
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علمی و نحوة نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقاالت پزشاکی بارای چااپ در مجاالت
انگلیسی بهره برد.
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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
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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 as well as British and 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 British and American ones,
the two groups employed similar proportions of nominalization. To
help medical writers develop more efficient use of different types of
GMs, particularly adjective-making ones, materials writers or medical
educators should provide consciousness-raising trainings for the
interested scholars. The findings can be employed in article evaluation
as well.
Keywords: systemic functional linguistics, ideational metafunction,
logical metafunction, experiential metafunction, grammatical
metaphor, Iranian medical research articles in English.

