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چکیده

متنهای مطبوعاتی در تمامی جنبهها بهویژه در زمینة سیاسی از مجاز بهرهه

گهفتهاند .درک این آرایه ادبی ،معادلیابی و تهجمره آ در زبرا مدصرد

یکی از چالشهایی است کره مترهج هرا بره ورور معمرول برا آ روبرهرو
هستند .در اهمیت این آرایه ادبی ،افهاسیابی و همکارا

( Afrasiabi et al,

 )2006مینویسد« :مجاز از مه تهین ،گستهدهتهین و پیچیدهتهین مباحر

بالغی است .اهمیت مجاز از این رو است که ه در معانی بهکرار مریرود

(مجاز عدلی) و ه در بیا (مجراز مهسر )؛ بره عرالوه مجراز زیرهسراتت
استعاره است که تود از مباح گستهدهی بالغت است( ».

Afrasiabi et

 )al, 2006, p. 3از سوی دیگه ،پژوهشهای اتیه در حروزة زبرا شناسری
1
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نشا میدهد بهتالف دیدگاه سنتی ،آرایههای ادبی از جملره مجراز فدر

به حوزة ادبیات تعلق ندارند و در انواع زبا و گفتما به کار میروند .بره

این مبنا ،مداله حاضره پژوهشری بینارشرتهای اسرت کره از وهیرق پیونرد برا

حوزههای زبا شناسی ،بالغت و تهجمهشناسی به بهرسری ندرش مجراز در

نمونههایی از متنهای مطبوعاتی فارسی و فهانسه میپهدازد تا بره شرناتت
شباهتها و تفاوتهای این آرایه در دو این زبا منجه شود.

واژههای کلیدی  :مجاز ،متنهای مطبوعاتی ،زبا شناسی ،آرایه ادبی،
بهرسی تطبیدی.

 .1مقدمه
پیشینة روزنامهنگاری فهاز و فهودهای بسیاری را به تود دیدهاست .به گواه اسرناد تراریخی،
پادشاهی ناپلئو سوم با سیاست سهکوب و سانسرور همرهاه برودهاسرت و وبیعری اسرت کره
دشمن نخست وی مطبوعات باشد .روزنامره کره از همرا نخسرت از سروی نویسرندگا بره

سخههگهفته شد ،اکنو بهسبب پیشهفتهای علمی و ادبی از ارزش باالیی بهتوردار اسرت.

در این راستا ،متنهای مطبوعاتی به وفور از آرایههای ادبی از جمله «مجاز» بههه بهدهاند .در
این راستا ،مدالة حاضه در پی پاسخگویی به دو پهسش است که «آیا امکا بهرسری تطبیدری
مجاز در اصطالح بیا فارسی و بالغرت فهانسره وجرود دارد » و «ندرش مجراز در مرتنهرای

مطبوعاتی و علت استفاده پیاپی از آ توس روزنامهنگارا چیست » .به ایرن مبنرا ،نخسرت

الزم است پیشینة پژوهشهای موجود در این زمینه مهور شرود و توضری مختصرهی دربرارة
ماهیت این آرایه ارائه شود.

 .2پیشینة پژوهش
چنا چه پیش از این اشاره شد ،مدالة حاضه از دو دریچه به مجاز مینگهد .نخسرت ،نگراهی

به ندش مجاز در متنهای مطبوعاتی دارد کره گونرهای از مرتنهرای غیرهادبری هسرتند .دوم،

دیدگاه بالغیو فارسی و فهانسوی به این آرایرة ادبری را از دیردگاه زبرا شناسری مدابلرهای

مورد بهرسی قهار میگیهد .با گررری اجمرالی بره پرژوهشهرای پیشرین در پیونرد برا مجراز
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میتوا مشاهده نمود با وجود اینکه مجاز از حدود دو دهة پریش ،مرورد توجره معناشناسرا

شناتتی بودهاست ،اما پژوهشگها  ،در مدایسه با استعاره ،توجه چندانی به ندش این آرایه به

ویژه در حوزة متنهای مطبوعاتی نداشتهاند .در واقع ،شمار محدودی از پژوهشگها را مری

توا یافت که به وور ویژه ،به بهرسی به ندش مجاز در متنهای مطبوعاتی بپهدازد .در میرا
پررژوهشهررای محرردودی کرره در ایررن زمینرره انجررام شرردهاسررت ،مرریترروا برره آثررار دان ر

( )Ðǎng, 2011و شهیفی و حامدی شیهوا ( )Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014اشاره

نمود .شرهیفی و حامردی شریهوا ( )Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014در چهرارچوب
تحلی انتدادی گفتما به بهرسی ندش مجراز در مرتنهرای مطبوعراتی پهداتترهانرد .لوکرول

( )Lecolle, 2003در رسالة دکتهای تود به تحلی بالغی و معناشرناتتی و ندرش مجراز در
متو مطبوعاتی فهانسه پهداتتهاست.

در چررارچوب زبانشناسرری مدابلررهای نیررز مرریترروا برره آثررار کهیمرری (،)Karimi, 2012

افهاسیابی و همکارا ( )Afrasiabi et al, 2006و داد ( )Dad, 2006اشراره نمرود .کهیمری
( )Karimi, 2012به بهرسی تطبیدری آرایرههرای ملمرع و تنرافه در زبرا انگلیسری و فارسری

پهداتته و به آ بوده تا ضمن بیا محدودیتها و قابلیتهرا ،راهکارهرایی را در ایرن زمینره

ارائه دهد .داد ( )Dad, 2006در فههن

تطبیدی و توضیحی تود ،اصطالحهای ادبی ماننرد

مجاز را در زبرا انگلیسری و فارسری مرورد بهرسری قرهار دادهاسرت .افهاسریابی و همکرارا

( )Afrasiabi et al, 2006مابینِ بهرسی مجراز مهسر در بالغرت ایهانری-اسرالمی ،بره بیرا
دیدگاه پژوهشگها غهبیها در این زمینه پهداتتهاست.
1

 .3رویکردی زبانشناختی به مجاز
2
مجاز یکی از بح بهانگیزتهین آرایههای ادبی به شمار میرود .مجاز گاهی آرایرة معنرایی
اصلی و گاهی آرایة معنایی فهعی در نظه گهفته میشود و شاید به همین دلی است که نمی

توا اتفاقنظه کلری مرابین تعهیر هرای نویسرندگا  ،یافرت .حروزة مطالعرة مجراز و دیگره

آرایههای ادبی ،قه ها در حوزة بالغت تالصه میشرد .در حرالی کره پژوهشرگهانی ماننرد
Métonymie
Figure de signification ou trope

1
2
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شمیسا به این باورند که مجاز مهس زمانی بح

ادبی بهشمار میرود که «یا قیاسی باشرد یرا

دلی کاربهد بسیار آ ها در زبا روزمهه ک رن

شرده اسرت ،بیشرته در حروزة معناشناسری

در آ اغهاقی لطی

باشد» ( )Shamisa, 2013, p. 63و مجازهایی که ارزش ادبریشرا بره

جای میگیهند .به تالف ندش مه مجاز در حوزة زبا و شناتت ،این آرایه چندا مرورد

توجه معناشناسا شناتتی قهار نگهفتهاست ،اما به عدیده رایدنین
وضعیت در حال دگهگونی است .وی در این زمینه مینویسد:

( )Rydning, 2003ایرن

مجاز که در زبا شناسی شناتتی مدتها بخش ناچیزی از اسرتعاره محسروب مریشرد،

امهوزه از گهایش مجددی بهتوردار است .این گهایش ناشی از وجرود تمرایلی اسرت
بهای درک بهته نظامهای مفهومی که مبنای شیوة فکه کهد و عم کهد مرا هسرتند

(.)Rydning, 2003, p. 71

مجاز از دیدگاه زبرا شناسرا شرناتتی «نگاشرتی اسرت مفهرومی کره در آ یرر قلمرهوی

تجهبی (مدصد) تا حدودی از وهیق قلمهوی تجهبی دیگه (مبدأ) درک مریشرود .هره دوی
این قلمهوها دارای قلمهوی تجهبی مشتهکی هسرتند )Barcelona, 2011, p. 12( ».بره بیرا

دیگه ،مجاز شیوهای بیانی است که «واقعیتی را با واژهای دیگه مطهح میکنرد ،بره گونرهای
1

که میا این واقعیت و واقعیت نخست رابطة منطدی مجاورت بهقهار استKokelberg, ( ».

 .)2003, p. 122رابطة مجاورت اغلب موردِ قبول است اما اینکه ایرن رابطره بایرد در کردام

سط نشانهشناتتی قهار گیهد ،آرای متفاوتی وجود دارد .در ایرن راسرتا ،میشر دو لوکرول

( )Lecolle, 2003رویکهدهررای گونرراگو برره مجرراورت ،را برره دو دسررتة کلرری رویکررهد

مجاورت ارجراعی 2و رویکرهد مجراورت درو زبرانی 3تدسری نمروده اسرت کره مجراورت
درو زبررانی شررام رویکررهد مجرراورت همنشررینی 4و رویکررهد مجرراورت معنررایی 5اسررت
(.)Lecolle, 2003, 92

در رویکهد مجاورت ارجاعی ،مجاورت رابطهای منطدی میا اشیا یا بازنمودهای ذهنری

اشیا است .لوگه ( )Le Guern, 1973رابطة بیهونی را که میا واژه و بازنمود شر ای کره
1

contiguïté
contiguïté référentielle
3
contiguïté intralinguistique
4
contiguïté syntagmatique
5
contiguïté sémèmique
2
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این واژه نشا میدهد ،رابطة ارجاعی مینامد .به باور وی ،مجاز این رابطه را تغییه میدهرد.

به اساس رویکهد مجاورت همنشینی «مجاز اص تهکیب است که مبتنی به محرور همنشرینی

است )Le Guern, 1973, p. 32( ».هه چند ،مجراز همرا گونره کره دولوکرول ( Lecolle,

 )2003به ند از مارک بُنُ ( )Bonhomme, 1978بیا کهدهاست ،همانند دیگه آرایههرای

معنایی ،با اتتالف جانشینی 1شناتته میشود و این رویکهد این مشخصه را نادیده میگیرهد.

در حالی که به اساس رویکهد مجاورت معنایی ،رابطة مجاورت میا تهدهمعناهای 2سازندة
واژهمعنایی 3قهار میگیهد .لوکول ( )Lecolle, 2003این رویکهد را نه به لحاظ ه زمرانی و

نه به لحاظ درزمانی تأیید نمیکند و مینویسد« :بدیهی است که اگه دو حالت زبانی دور را

با یکدیگه مدایسه کنی  ،لزوماً و شاید به هیچ عنوا در زمینة تهدهمعنرا شرباهتی را نیرابی » .
(هما .)93 .

 .4طبقهبندی مجاز

هما وور که میش دو لوکول ( )Lecolle, 2003بیا کرهدهاسرت ،از دیردگاه نویسرندگا

کالسیر «اصول وبدهبندی مجاز به روشنی بیا نشده و وبدرهبنردیهرا بیشرته سرنتی بروده و

حتی گاهی بیا گه نظه شخصری نویسرنده هسرتند» ( .)Lecolle, 2003. p. 217وبدرهبنردی
دومارسه ،4گواهی به این ادعا است .وی وبدة انتزاعی را بره جرای ملمروس و مجراز مهسر

علّرری 5معهفرری نمررودهاسررت .در زبررا شناسرریشررناتتی نیررز مرریترروا برره وبدررهبنرردی راد  6و
کووچش 7اشاره نمود که در حدود سی وبده را در به میگیهد و مبتنی به اصول شرناتتی و

ارتباوی است .روشرن و اردبیلری ( )Roushan & Ardabili, 2012دربرارة ایرن وبدرهبنردی
مینویسد:

ecart paradigmatique

1

 Sème 2در تحلی تهدهمعنایی ،دال معنایی به واحدهای معنادار کوچکته که معناژه یا تهدهمعنا مری نامنرد ،شکسرته و
تجزیه میشود.

 Sémème 3در تحلی تهدهمعنایی ،واژهمعنایی (که در واژه شناسی ه ارز واج در واجشناسی است) به مجموعرهای از
تهده معناها گفتهمیشود که ویژگی های یر واحد واژگانی را میسازد و آ را از واژههای دیگه متمایز میکند.

4

E. Dumarsais
métalepse
6
K. Radan
7
Z. Köveses
5
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یکی از جنبههای بنیادین در کار کووچش و راد تبیین وجود دیدگاه انسا مهکرز در
تفکه انسا است :بدا معنا که انسا ها گهایش به این امه دارند کره جانردارا و سرایه

پدیدههای مهتب با جاندارا را در اولویت قهار دهند و از این وهیق ابزاری مجازی به
وجود میآورند .بهای نمونره ،بروش (بره جرای ارترش آمهیکرا) عرهاق را شکسرت داد

(.)Roushan & Ardabili, 2012, p. 149

این دستهبندی اگهچره گسرتهده اسرت امرا تمرامی وبدرههرا را در بره نمریگیرهد .بره ترالف

تالشهای صورتگهفته در این زمینه و پیشهفتهای بهدستآمده ،نمیتروا دسرتهبنردیای

را یافت که بیایهاد باشد .گاهی یر رابطة مجازی ،حاص ِ رابطههای مجازی متوالی اسرت

و همین امه وبدهبندی آ ها را دشوار میسازد .بهای نمونره ،واژة « »bureauدر ابتردا پارچرة

پشمی نامیده میشد که موبدا به روی میزهای تود مریکشریدند و سرپ

معرانی دیگرهی

یافت :میز کار>دفته کار >اداره> هیئت مدیهه .گاهی نیز یر رابطة مجازی بره سربب هر

پوشانی میا بهتی از وبدهها میتواند به وور همزما در چنردین وبدره جرای بگیرهد .برهای

نمونره ،بره نظره آرنرود ( )Arnaud, 2011, p. 511عبرارت مجرازی « »les paillettesرا بره

اساس وبدهبنردی پیهسرما  1و گیرهارت  2مریتروا در وبدره «جرز > کر » و یرا در وبدرة
«وسیله > فهآیند » قهار داد.

 .5بررسی تطبیقی مجاز در زبانهای فارسی و فرانسه
در دیدگاه سنتی ،عالما بالغت ایهانی مجاز لغوی 3را «استعمال لفظ یا جمله در معنری غیر ِه
ماوضعله به شهط وجود قهینه و عالقه »4دانستهانرد ( .)Shamisa, 2013, p. 47افهاسریابی و

همکارا ( )Afrasiabi et al, 2006به بازبینی و بیا نارساییهرای ایرن دیردگاه پهداتتره و
مینویسد« :نظهیة وضع و واضع ایرن پهسرش بریپاسرخ را پریش مریآورد کره واضرع لغرت

کیست و هه چه به قب بازمیگهدی از کجا می تروا دانسرت کره نخسرتین برار چره کسری
E. Peirsman
D. Geeraerts

1
2

 3از میا مجازهای عدلی ،عهفی ،شهعی و لغوی در دیدگاه سنتی ،در مدالة حاضه مجاز لغوی مورد بح قهار میگیهد.

 4هما گونه که تجلی ( )Tajlil, 1991اشاره میکند «هه کلمهای صالحیت افادهی معنای مجرازی را نردارد ،بلکره بایرد
نوعی پیوستگی و مناسبت بین معنای حدیدی و مجازی وجود داشرته باشرد .)Tajlil, 1991, p. 78( ».ایرن رابطرة معنرایی

میا معنای حدیدی و معنی مجازی را عالقه میگویند و مجازها را بهحسب آ دستهبندی میکنند.
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کلمة شیه را در معنی حیوا درنده به کار بهده و از کجا میتوا ثابت کرهد کره ایرن کلمره

در همین معنی هر معنرای مجراز نردارد » ( )Afrasiabi et al, 2006, p. 5در ایرن راسرتا،
صفوی ( )Safavi, 2011مفهوم اولیة واژه را «بینشرا ترهین مفهروم آ واژه یعنری مفهرومی

که در کوچرتهین حوزة همنشینی معنایی عم میکند» در نظه میگیهد ( Safavi, 2011,

.)p. 253

از دیدگاه عالما بالغت ایهانی ،هما گونه که شمیسا ( )Shamisa, 2013بیا میکنرد،

مجاز لغوی را به حسب نروع عالقره بره دو دسرتة مجراز بره هماننردی (اسرتعاره) و مجراز بره

ناهمانندی (مجاز مهس ) تدسی بندی کهدهاند .مجاز مهس میتواند مفرهد یرا مهکرب باشرد.

در مجاز مهسر  ،مفرهد واژه و در مجراز مهسر  ،مهکرب جملره در معنرای مجرازی بره کرار
میرود .از مهمتهین عالیق مجاز مهس در بالغت فارسی میتوا به عالقة کلیّت و جزئیت،

حررال و مح ر  ،وررهف و مظررهوف ،الزمیررت و ملزومیررت ،علررت و معلررول ،آلیررت ،عمرروم و

تصوص ،ماکا و مایکو  ،جن  ،بدلیت و پیآمرد ،قروم و تویشری ،صرفت و موصروف،
مضاف و مضافالیه ،احتهام ،مجاورت ،تضاد و غلبه اشاره نمود .مشخص نمود عالقهها از

هما ابتدا در بالغت فارسی «منجه به ایستایی و از میا رفتن ذوق سخنورا [ ]...و نکوهش
و سهزنش نوآورا شدهاست [)Afrasiabi et al, 2006, p. 5( » ]...

لوگه ( )Le Guern, 1973معتدد است که در بالغت سنتی فهانسه ،بالغیو  ،به استثای

فونتنیه ،به جای ارائة تعهی

مجاز ،فد گونههای مختل

عالقههرا را بهشرمهدهانرد .از نظره

فونتنیه در عبارت مجازی «یر شی با نام شی دیگه نشا داده میشود که ماننرد آ یرر

ک کامالً مجزا است اما به آ شی وابسته است یا شی دیگه کمابیش برهای وجرودش یرا

شریوة برودنش بره آ وابسرته اسرت )Le Guern, 1973, p. 11( » .اگره چره ایرن تعهیر ،
بهتالف دیدگاه بالغیو فارسی به بح

و جدلهای کالمی دامن نرزد ،امرا ترالی از ایرهاد

نبودهاست .در این زمینه لوگه ( )Le Guern, 1973مینویسرد ]...[ « :ایرن تعهیر

واضر

نبوده و تمام عالقهها را دربهنمیگیهد( ».هما ) .در حالی که در بالغت فهانسه مجاز مهسر

1

را بهحسب نوع مجراورت بره دو دسرتة کلری مجراز مهسر کیفری 1و مجراز مهسر کمّری

تدسی بندی میکنند.

métonymie
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مجاز مهس کمّی :مجاورت درونی 2مشخصة تعیینکنندة این نوع مجاز است .این مجاز

عالقههای مختلفی را در به میگیهد که در این باره میا صاحبنظها اترتالفنظره وجرود

دارد .لوکررول ( )Lecolle, 2003عالقررههررای کلیّررت و جزئیررت ،گونرره و نرروع ،عمرروم و

تصوص ،مفهد و جمع و ذهنی و عینی را در این دسته قرهاردادهاسرت .برن ( Bonhomme,

 )1987عالقة گونه و نوع 3را شمولمعنایی (زیهشمول /فهاشام ) دانسته ،اما لوکرول تفراوت
آشکاری میا این دو در نظه گهفتهاسرت .بره براور وی« ،در مرواردی کره ویژگری مجرازی
مشهود باشد یا تعمی در بافت عجیب به نظه بهسرد ،مرا برا یرر مجراز گونره و نروع واقعری

سهوکار داری  )Lecolle, 2003, p. 120( » .در بالغت فهانسره ،عالقرة عمروم و تصروص

4

نامیده میشود .لروگه (( )Le Guern, 1973عالقرة عمروم )5را آرایرة معنرایی نمریدانرد و

(عالقة تصوص )6را استعاره در نظه میگیهد .در مورد اینکه عالقة جن  7در مجراز مهسر

کمّی قهار بگیهد و یا در مجاز مهس کیفی نیز میا بالغیو فهانسه اتتالفنظه وجود دارد،

بهتی از بالغیو فارسی ( .)Shamisa, 2013, p. 55مجاز جرن

عالقة ماکا میدانند.

را زیرهمجموعرة مجراز برا

مجاز مهس کیفی ،گونهای مجاز اسرت کره مبتنری بره مجراورت بیهونری 8اسرت ،سرایه

عالقهها را در به میگیهد و میتواند اسمی یرا فعلری باشرد .در علر بالغرت فهانسره ،بهتری

عالقهای مجاز مهس کیفی به گونههای مختلفری نامگرراری شردهانرد .برهای نمونره( ،لر و
نشه( ،)9مجاز مهس علّی )10که عالقة ما کا و ما یکو و علت و معلول را در به مریگیرهد

و وارونهگویی 11که عالقة تضاد را شام میشود .به باور داد ( )Dad, 2006وارونرهگرویی،

به تالف شباهتش با ونز و استهزا گستهدهته است .وی بهتهین معادل بهای این آرایة ادبری
را معادل پیشنهادی شمیسا یعنی «نع وارونه» دانسرتهاسرت .در دیردگاه سرنتی ادب فارسری،

1

synecdoque
contiguïté interne
3
genre/espèce
4
antonomase
5
antonomase du nom commun
6
antonomase du nom propre
7
la matière pour l’objet
8
contiguïté externe
9
hypallage
10
métalepse
11
ironie
2
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عالقة تضاد را استعارة تهکّمیه در نظه میگهفتند اما در بهتری از کترب بیرا معاصره نروعی
مجاز مهس به شمار آمدهاست .چها که استعاره مبتنی به شباهت است نه تضاد «مگره اینکره

بگویی تضاد صددرصد و کامالً معکوس را ه میتروا جرزو شرباهت محسروب داشرت».

( )Shamisa, 2013, p. 58در عل بالغت فارسی ل ونشره نره بره عنروا یرر نروع مجراز

مهس  ،بلکه به عنوا آرایة معنوی در نظه گهفته میشود .در بالغت فهانسه ،از آنجرایی کره
در ل

و نشه میا آ چه گفته میشود و آنچه مورد نظره اسرت تفراوت وجرود دارد ،آ را

نوعی مجاز مهس در نظه میگیهند.

در دیدگاه سنتی بالغت فارسی و نیز در بهتی از کترابهرای معاصره بیرا ( Shamisa,

 ،)2013عالقههای مضاف و مضافالیه یا عالقة احترهام بره چشر مریتورنرد کره در مجراز
بود این عالیق باید تهدیرد نمرود .صرفوی ( )Safavi, 2011مجراز برود عالقرة مضراف و

مضافالیه را نپریهفته و به این باور است که «این عالقه را نمیتوا رابطهای معنایی دانست.
زیها اصطالحاتی مانند «مضاف» یا «مضافالیه» ما را به حوزة نحو میکشاند و افزو به این،
این عالقه کلیّت ندارد .)Shamisa, 2013, p. 243( ».هره چنرد پژوهشرگها شرناتتی نیرز،

بهتری تغییرهات صرهفاً صرهفی از جملره سرهواژه 1را مجراز در نظره مریگیهنرد .مرارک برن

( )Bonhomme, 1987دلیر ایررن امرره را تعهیر هررای بسرریار گسررتهدهای را کرره بهترری از
پژوهشگها از مجاز ارائه دادهاند ،دانستهاست .پرژوهشهرا نشرا مریدهرد کره گویشرورا

زبا های مختل

از جمله فارسیزبانا و فهانسویزبانا  ،لزوماً وبدههای یکسانی را بره کرار

نمیبهند .به بیا دیگه« ،زبا ها بهتی از وبدههای مجازی را بهته میدانند و در بهابه بعضری

دیگه مداوم اند» ( )Arnaud, 2011, p. 513حتی به باور شمیسا ( ،)Shamisa, 2013در درو
هه زبانی بسته به سط زبانی بهتی از عالیق از کاربهد بیشتهی بهتوردارند.

از سوی دیگه ،مجاز ها بره لحراظ فههنگری بره مجازهرای وابسرته بره الگوهرای فههنگری

مشتهک و مجازهای وابسته به الگوهای فههنگی غیه مشتهک دستهبندی میشروند .درواقرع،

از نظه زبا شناسا شناتتی مجاز فهآیندی شناتتی و در عین حرال فههنگری اسرت .بره بیرا

روشنته ،الگوهای فههنگی در ایجاد و درک مجراز دتالرت دارنرد .الگوهرای فههنگری یرا
الگوهای شناتتی آرمانیشده «الگوهای مسل و پیشانگاشتة جها هستند که اعضرای یرر
Acronymie
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جامعرره [ ]...در آ سررهی هسررتند و بررا درک تررود از آ جهررا و رفتررار تررود در آ ندررش
بزرگی بازی میکنند )Radden, 2011, p. 173-174( ».از آ جایی که الگوهرای فههنگری

از جامعهای به جامعة دیگه متفاوت هستند ،قلمهوهای تجهبی و پیهوِ آ مجازها از فههنگری
به فههن

دیگه و از زبانی به زبانی دیگه متفاوت تواهند بود .با این وجود ،نمریتروا ایرن

امه را نادیده گهفت که شرماری از مجازهرای مفهرومی در بسریاری از فههنر

هرا مشرتهک

هستند .چها که در غیه این صورت ،تهجمه امهی دستک دشوار به نظه میرسرید« .برا ایرن

حال در مورد انتزاعیتهین و فهاگیهتهین آ ها [مجاز] به نظه میرسد کره قلمرهوی مبردأ یرا

درو داد ،شررام مفرراهی فیزیکرری همگررانی مث ر حج ر  ،وز  ،جهررت و  ...مرریشررود کرره
وهحوارههای تصویهی تواندهشده و بهاساس تجهبههای افهاد از جها تارج فهاگهفترهمری

شوند.)Barcelona, 2011, p. 15( ».

کهیمی ( )Karimi, 2012فهاینرد تهجمره و بهرسری آ را متعلرق بره حروزه زبانشناسری

مدابلهای میداند و چنین استدالل میکند« :در فهآیند تهجمه ،متهج پیوسته تالش مریکنرد

جهت یافتن معادل ،جنبههای مختل

دو زبا را بهرسی و تبدی نمایدKarimi, 2012, ( » .

 )p. 121از این رو ،بهای بیا روشنته مطالب اشارهشده ،نمونههای گوناگونی از مرتنهرای

مطبوعاتی گهدآوری نمروده و در چهرارچوب راهکارهرای پیشرنهادی وینره 1و داربلنره 2بره

تهجمة آ ها پهداتتهای  .یافترههرای تهجمره نشرا مریدهرد مجازهرای وابسرته بره الگوهرای
فههنگی غیهمشتهک به چند صورت در زبا مدصد نمود مییابند:
 .1مجاز در زبا مدصد ناشناتته است .بهای نمونه ،در فههن

فهانسه «تارتوف» فهد مرهبی

ریاکاری نامیده میشود .این مجاز کلیشهای ممکن است بهای بیشته فارسریزبانرا نرامفهوم
باشد و بهته است که از مجاز فههنگی معادل (در صرورت وجرود) اسرتفاده نشرود .چرها کره

بهای فارسیزبانا سو تفاه ایجاد مریشرود .از ایرن رو از جرایگزینی معنرایی بهرهه گهفتره
میشود:

» ! - « Tartuffes de la religion, allez au diable

)Le Canard Enghainé Magazine; cited in Alic, (undated; http://www.upm.ro

تهجمه :جانماز آبکش ها ،گورتا را گ کنید!
J. Viney
J. Darbelnet

1
2
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 .2رابطة مجاورت ممکن است در فههن

دیگه ،بره گونرة دیگرهی درک شرود .در نمونره

زیه ،اگه اصطالح مجازی « »avoir l’œilبه صورت واژهبهواژه تهجمه شود ،معنرای «انتظرار

داشتن چیزی از کسی» را الدا میکند که کامالً بره لحراظ معنرایی برا معنرای اصرطالح مبردأ
متفاوت تواهد بود .در اینجا ،نیز به ارجاع مستدی روی میآوری :

- « Nouveau casse-tête pour les Immortels de l’Académie française qui n’on
rien vu venir : la campagne a bouleversé le sens du mot bourde. Désormais,
il y a bourde et bourde. Prière de bien faire la distinction ! Il y a des bourdes
graves, celles de Ségolène Royal. Et les petites bourdes sans importance :
celles de Nicolas Sarkozy. Un indice pour les distinguer : les premières font
les gros titres des journaux, des radios et des télés ; les secondes se repèrent
» ! à la loupe, dans une, voire deux gazettes au maximum. Il faut avoir l’œil
)Le Canard Enghainé Magazine; cited in Alic, (undated; http://www.upm.ro

تهجمه :دردسهِ تازة اعضای دائمی فههنگستا فهانسه :مبارزة تبلیغاتی معنای کلمرة گراف را
دگهگو کهد .از این پ

گاف داری تا گاف .لطفاً بین آنها تفاوت قائ شوید! گافهای

بزرگ که بهای سگولن روایال است و گافهای کوچر و بهدردنخورِ نیکوال سرارکوزی.

یر عالمت بهای تشخیص آ ها این است که گافهای سگولن تیته درشرت روزنامرههرا و

شبکههای رادیویی و تلویزیونی میشوند اما گافهرای سرارکوزی در یرر یرا حرداکثه دو
روزنامه به چش میتورند .باید حواستا را توب جمع کنید.

گاهی مجاز در زبا مدصد وجرود نردارد ،امرا مجراز دیگرهی در آ زبرا همرا ارزش

تلویحی را دارد .بهای نمونه:

در زبا آگوارونا « »panبه معنای نا نمیتواند معنای مجازی غررا را داشرته باشرد امرا

واژة « »yujumakکرره برره معنررای آرد مررانیوک اسررت ،مرریتوانررد .در یررر زبررا واژة

«( »tongueزبا ) ممکن است بهای معنای مجرازی گفترار بره کرار رود ،ولری در زبرا

دیگه واژة « »lipاین معنا را دارد .در زبا آگوارونا واژة « »mouthمعنای مجازی گفتار

را دارد.)Larson, 2008, p. 97( » .

این امه به ویژه در نمادها که ه در زبا فارسی و هر در زبرا فهانسره مجراز بره شرمار

میآیند ،به وفور مشاهده میشود.

گاهی شناسایی رابطة مجازی بویژه در مجازهای کلیشهای دشوار است ،به گونرهای کره

فد واکاوی ریشه واژه میتواند رابطة مجرازی را کره در پشرت معنرای وراههی واژه نهفتره
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است ،آشکار سازد .بهای نمونه ،واژة « »grèveپیش از آنکه به صورت مجراز کلیشرهای در

بیاید و معنی اعتصاب را به تود بگیهد ،نام میدانی درکنار رود سن بودهاست کره مجرازات-

های عمومی در آ انجام میشدهاست که بعدها کارگها بیکار بهای یافتن کار در آ جرا

گهد ه میآمدند.

- « La grève de six semaines des cols blancs et des cols bleus de Toronto
» semble sur le point de prendre fin.
)(Djalili Marrand, 2011, p. 606

تهجمه  :بهنظهمیرسد اعتصاب شش هفتهای یدرهسرفیدهرا و یدره آبریهرای تورنترودر حرال

تاتمه یافتن است.

 .6کارکرد مجاز در متون مطبوعاتی
رای ( )Reiss, 2002سه نوع متن بیانی ،اوالعی و کنشی را پیشنهاد میکند کره هره یرر
ندش تاصی دارد .وی ندش اصلی متنهای اوالعی از جمله متنهای مطبوعراتی را « انتدرال
تبه یا آگاه نمرود از موضروعی مشرخص بره شریوهای مروجز ،صرادقانه و کامر » معهفری

نمودهاست ( .)Reiss, 2002, p. 45هه چند ،این بدین معنی نیست که در چنین مرتنهرایی،
صورت بیاهمیت است .هما گونه که رای

بیا کهده در متنهای اوالعبخش «شیوة بیرا

یر ایده از تود ایده ک اهمیتته نیست( ».هما ) از این رو ،روزنامهنگارا بهتالف زما

اندکی که بهای نگارش تبه در اتتیار دارند ،میکوشند تا با به کارگیهی آرایرههرای ادبری

همچو مجاز ،تبه را به گونهای تأثیهگرار ارائه نموده و مخاوب را به توانرد آ تهغیرب

کنند.

یکی دیگه از کارکهدهای مجاز در متو مطبوعاتی پههیز از تکرهار اسرت .برهای نمونره

در جملة زیره ،اصرطالح مجرازی « »la vieille dame de Threadneedle Streetبره بانرر
مهکزی انگلی

واقع در تیابا تهدنیدل 1لند اشاره دارد .گلهیرز ( )Golriz, 2001دربرارة

دلی این نرامگرراری مرینویسرد« :در اوایر قره نروزده در زمرا جنر
کاریکاتوریستی مشهور ،بانرر مهکرزی انگلری

هرای نراپلئونی،

را بره صرورت پیهزنری تصرویه کرهد کره

سیاسررتمرردارا سررعی مرریکهدنررد ،والهررای او را بررهای هزینررههررای جنگرری از چررنگش در
Threadneedle

1
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بیاورند .».در این نمونه ،نگارنرده پریشتره بره ارجراع مسرتدی «»la Banque d'Angleterre

اشاره نمودهاست و بهای پههیز از تکهار ،از مجاز استفاده کهدهاست.

- « La forme olympique de la livre, qui (...) ne laisse pas la Banque d'Angleterre indifférente, s'explique par le renouveau des anticipations de durcissement monétaire (...) La vieille dame de Threadneedle Street, qui a déjà relevé ses taux à quatre reprises depuis septembre, pourrait donner un nouveau
tour de vis dès son conseil mensuel de début mai... »1

تهجمه :از سهگیهی پیش از موعد تشدید سیاستِ پولی توجیهی بهای چرا ورهح المپیرر
به روی پوند انگلری

اسرت کره بانرر ایرن کشرور را بری تفراوت نمریگررارد ( )...برانوی

کهنسالِ تیابا تهدنیدل که از ماه سپتامبه بهای چهارمین بار نره بهرهه را براال برهدهاسرت،
احتمال دارد که در جلسه ماهانه که در ابتدای ماه مه بهگزار تواهد شد ،برار دیگره بره ایرن

کار اقدام کند.

از دیگرره کررارکهدهررای مجرراز در م رتنهررای مطبوعرراتی مرریترروا برره پوشرریدهگررویی و

آشرکارنبود اشراره نمرود .شرهیفی و حامردی شریهوا ( Sharifi & Hamedi Shirvan,

 )2014در مدالهای با عنوا «تأثیه مؤلفههای واژگانی به میزا آشکاربود یا پوشریدهگرویی

در متنهای مطبوعاتی» به کارکهد ایدئولوژیر و گفتما مدار مجاز پهداتته و مینویسرند:
« نویسنده در مواردی که نخواسته یا نتوانسته به فهد ،گهوه یا موضوعی اشارة مستدی کند از

مجاز بههه گهفتهاست .)Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014, p. 193( ».آ ها «جهیانات»

را مجرراز از «افررهاد دتیرر در آ هررا» در نظرره گهفتررهانررد (همررا ) .در واقررع ایررن نرروع
پوشیدهگوییهای مجازی ،ذهن مخاوب را بهای یافتن مفهوم به جستجو و تکاپو وامریدارد
و این تالش فکهی لرت ادبی را بهای او به بار میآورد.

همچنین ،بهتی از مجازها معنای تلویحی ویژهای دارند و در بافتها و سط های زبرانی

تاصی میتوا از آ ها بههه گهفت .بهای نمونه ،عبارت مجازی « »Perfide Albionکه بره

انگلستا و با نسبت داد معنی به پادشاهی متحد بهیتانیای کبیه اشاره دارد ،معنرای تلرویحی

تحدیهآمیز و وعنهآمیزی را دربهدارد .یرا اینکره پرارهگفترار مجرازی «( »l'Oncle Samعمرو

سام) که نماد دولت فدرال ایالت متحدة آمهیکا بوده ،عامیانه اسرت و یرا اصرطالح مجرازی

la tribune newspaper; http://accurapid.com
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«»Old red socksکه به پا اشاره دارد .چها که پا همواره جوراب قهمرز مریپوشرد .در
واقع ،رن

قهمز نماد شهدای کلیسا است ،امرا در جملرة زیره ،کشریش ایرا پِیزلری ،چهرهة

تاریخی پهوتستانتیس تندرو در ایهلند شمالی ،با چنین توصی
را با آمد پا به ایهلند نشا میدهد.

تحدیهآمیزی مخالفرت ترود

- « Le pasteur Ian Paisley avait déclaré que la seule chose utile que «Old red
socks» pourrait faire en venant en Irlande serait d’excommunier les
membres de l’IRA. C’est par cette description méprisante qu’il qualifie sou»vent le pape.
()Le Monde Newspaper; cited in Bonhomme, 2006, p. 33

تهجمه :کشیش ایا پِیزلی چنین بیا کهده بود که تنها کار مفیدی که پیه جروراب قهمرز برا
آمد به ایهلند میتواند انجام دهد ،تکفیه اعضای ارتش جمهوریترواه ایهلنرد اسرت .ایرن
توصی

تحدیهآمیزی است که او اغلب درمورد پا به کار میبهد.

مجاز یکی از نمودهای ایجاز نیز هست .مجازها به ویژه مجازهای نو عالوه بره اینکره بره

تعبیه لوکول (« )Lecolle, 2003, p. 65شگفتی» تواننده را به دنبال دارند و او را به توقر

وا میدارند ،کوتاه هستند و در متنهای مطبوعاتی به ویژه در عنوا تبهها ندرش مهمری بره

عهده دارند .بهای نمونه ،اغلب در متنهای مطبوعاتی به جای پارهگفتار نسبتاً ووالنی « دفته

نخستوزیهی فهانسه » از عبارت مجازی « »Matignonاستفاده میشود.

- « Il est presque 22h, le communiqué de Matignon est désormais écrit, prêt
» à être publié.
()Le Figaro Newspaper; cited in Lecolle, 2003, p. 268

تهجمه  :ساعت حدود  22است ،بیانیة دفته نخستوزیهی فهانسره کره از ایرن پر
قطعی است ،آماده است تا به اوالع عموم بهسد.

مدرهر و

 .7نتیجهگیری
اوالعرسانی مهمتهین رسالت مطبوعرات اسرت و اینکره در چنرین مترونی برهوفرور از مجراز
استفاده میکنند ،دالی مختلفی وجود دارد ،از جمله میتوا به آراستن متن ،غنرا بخشرید

به زبا و پههیرز از تکرهار ،پوشریدهگرویی و مرواردی از ایرن قبیر اشراره کرهد .در بالغرت

فارسی ،مجازها به اساس مبتنی بود یا نبرود بره عالقرة شرباهت بره دو دسرته کلری تدسری

میشوند ،در حالی که در بالغت فهانسه اساس وبدهبندی نوع مجاورت اسرت .همچنرین در
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بالغت فهانسه ،بهتی عالقههای مجاز مهسر کیفری ،نرامهرای ویرژهای دارنرد ،امرا در ادب

فارسی چنین وجود ندارد و تمامی مجازها به جز استعاره که مبتنی به شباهت است ،مجراز
مهس نامیده میشوند .شیوههای بیانی که در بالغت فهانسه بره عنروا مجراز در نظره گهفتره

میشوند در ادب فارسری نیرز وجرود دارنرد ،هره چنرد ممکرن اسرت بهتری از آ هرا مجراز
محسوب نشوند .بهای نمونه ،ل

ونشه در فارسری مجراز محسروب نمریشرود ،بلکره نروعی

آرایة معنوی است .هما وور که مشاهده شد یکی از موانرع مهر در فهآینرد تحلیر تدرابلی
مجاز در بالغت فارسی و فهانسه اترتالفنظههرایی اسرت کره میرا صراحبنظرها چره در
فارسی و چه در فهانسه وجود دارد .در بالغت فارسی و فهانسره میرا مجازهرای معرادل نیرز

شباهتها و تفاوتهایی دیده میشود.

در نهایت باید اشاره نمود مجاز ریشه در فههن

هه زبانی دارد و به همین دلی از زبانی

به زبا دیگه متفاوت است ،بهویژه اگه زبا هرا از لحراظ فههنگری و جغهافیرایی از هر دور
باشند .درک و انتدرال ایرن آرایرة بسریار پهرنر

در رسرانههرا بره ورور کر و تصوصرا در

مطبوعات اهمیت توانش فههنگی را بیش از پریش روشرن مریسرازد .در واقرع ،برهای درک

مجازها توانش زبانی به تنهایی کافی نیست و شناتت فههنگی عمیدی را میولبد که نبود یرا

کاستی در آ موانعی بسیار مهمی را در درک مطلب ایجاد میکند.
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Extended Abstract
Journalistic texts are decorated with metonymy in all the fields
especially in the political texts. Understanding this figure of speech and
its translation in the target language is a challenge with which
interpreters usually encounter. In this study, we attempt to explore the
role of metonymy in some samples of journalistic texts of Persian and
French with the aim of detecting the similarities and differences of the
use of this figure of speech in these two languages.
The findings indicate that metonymy is not exclusively used to
adorn journalistic texts; rather, it can have various functions such as
language enrichment, avoidance of repetition, implication, etc.
Besides, in French and Iranian rhetoric, there are disagreements among
experts about this figure of speech, which makes the contrastive
analysis of metonymy more difficult. It should be noted that definitions
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put forward by both French and Iranian rhetoricians suffer from some
shortcomings. French and Persian rhetoricians classify metonymy in
terms

of

contiguity

and

similarity respectively.

There

are

disagreements about certain means of expression such as epanodos
among French and Iranian rhetoricians. On the other hand, according
to cognitive linguists, metonymy is linked to cultural patterns.
Different syntactic structures and semantic fields and above all cultural
differences between French and Persian make the translation of
metonymy complicated. In addition, translation and its study which
belong to the field of comparative linguistics can be crucial to detect
cultural similarities and differences between the two languages. The
results of translation suggest that metonymies linked to the different
cultural patterns may not have metonymic equivalents in the target
language and the translator is thus obliged to appeal to direct referents.
But concerning metonymies linked to the different cultural patterns
which have metonymic equivalents of the same class or another class
with the same implied value in the target language, using cultural
metonymic equivalents may lead to misunderstanding among the
speakers of the target language. Thus, it is better to appeal to semantic
substitution.
Keywords: metonymy, journalistic texts, linguistics, figure of speech,
comparative study

