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 چکیده
ویژه عناوین خبری، باید دارای زبانی جذاب و  متون خبری، به

کننده باشند تا توجه مخاطب را جلب کنند و او را به مطالعه  ترغیب
ی به این های دستیاب و پیگیری خبر تشویق نمایند. یکی از شیوه

هدف، استفادۀ مناسب از استعاره و مجاز در زبان رسانه است. این 
مفهومی ریشه در فرایندهای تفکر و -دو فرایند شناختی

سازی دارند و اجزای نظام شناختی انسان هستند. در این  مفهوم
پژوهش نقش و اهمیت این دو فرایند شناختی در گفتمان 

شود گردد و تالش می سی میزبان برر های اقتصادی فارسیرسانه
و شوند ها و مجازهای بنیادین این حوزه شناسایی و تبیین  تا استعاره

بررسی شود. این پژوهش  آنهامراتبی احتمالی میان  ارتباط سلسله
های آن از عناوین بنیاد است و داده دارای رویکردی شناختی و پیکره

های آذر هدر همۀ شمار اقتصاد دنیایخبری اقتصادی روزنامۀ 
باشگاه »و نیز عناوین اخبار اقتصادی دو خبرگزاری  0134

گرفته شده  0134در آذر « امروزآنالین»و درگاه « خبرنگاران جوان
های  شود. یافتهکه بیش از هفتصد عنوان خبری را شامل می ،است

شده  های مفهومی یافت ترین استعاره دهد که مهم پژوهش نشان می
اقتصاد یک موجود زنده »صادی عبارتند از: در حوزۀ گفتمان اقت

اقتصاد یک »، «اقتصاد مسیر است»، «اقتصاد انسان است»، «است
اقتصاد »، «اقتصاد یک پدیدۀ طبیعی است»، «فضا/ ظرف است

. افزون بر این، برخی «شیء استاقتصاد ماده/ »و « خودرو است
 ند.های جهتی نیز نمودی چشمگیر در زبان اقتصاد دار استعاره

 

زبان اقتصاد، گفتمان اقتصادی، استعاره، مجاز، ها: واژهکلید
 شناختی. شناسیزبان

Abstract 

News texts, and specially news headlines, must be 
interesting and persuasive so that they can draw 
the addressee's attention and encourage him/her to 
study and follow the news. One way to achieve 
this goal is to use metaphor and metonymy in the  
language of media. Metaphor and metonymy, as 
two cognitive conceptual processes, have their root 
in thinking and conceptualization processes and 
are the integral parts of the human cognitive 
system. The present research explores the function 
and importance of metaphor and metonymy in 
Persian economic media discourse and tries to 
identify and explain the fundamental metaphors 
and metonymys in this field. Besides, possible 
hierarchical relations between them will be taken 
into consideration. The data include 700 headlines 
taken from: economic news headlines of “Donya-
ye Eghtesad” newspaper in all its issue numbers in 
Azar 1394 A.P., economic news headlines of 
“Young Journalists Club” news agency and 
“Emruz Online” news portal in Azar 1394 A.P. 
The results indicate that the main conceptual 
metaphors in the economic discourse include: 
“Economy is a living being”, “Economy is 
human”, “Economy is a route”, “Economy is a 
space/container”, “Economy is a natural 
phenomenon”, “Economy is a car”, and “Economy 
is substance/ thing”. Moreover, some of the 
directional metaphors are significantly present in the 
language of economy. 
 
Key Words: Language of Economy, Economic 
Discourse, Metaphor, Metonymy, Cognitive Linguistics 
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 مقدمه 
دربارۀ استعاره و جایگاه و نقش آن در زبان و اندیشه بسیار سخن گفته شده 

رسد.  آن به روزگار ارسطو می است تا جایی که پیشینۀ این مفهوم و مطالعۀ
در اینجا، مجال پرداختن به روند تاریخی مطالعات مربوط به استعاره نیست، 

های میان  اما الزم است به دو دیدگاه رقیب در این زمینه اشاره شود و تفاوت

( آن را در ix-x: 0101) 0آن دو بازگو گردد. یکی، دیدگاه سنّتی که کووچش

هاست؛  ( استعاره ویژگی مربوط به واژه0است:  پنج ویژگی خالصه کرده
( استعاره برای مقاصد هنری و سخنورانه به کار 0ای زبانی است؛  یعنی، پدیده

همۀ جهان یک صحنۀ هنرنمایی »رود؛ مانند این جملۀ شکسپیر:  می
شود که  ( استعاره بر پایۀ همانندی و شباهت میان دو چیز بنا می1؛ «است.

( استعاره نتیجۀ کاربرد آگاهانه و دلخواه 4شوند؛  نجیده میبا هم مقایسه و س
( استعاره 1مندی و نبوغ ویژه است؛  کارگیری آن نیازمند توان هاست و به واژه

 آرایه و پیرایۀ سخن است و برقراری ارتباط بدون استعاره نیز ممکن است.
اب کتدر برابر دیدگاه سنّتی، دیدگاهی جدید پدیدار شد که سرآغاز آن 

( بود و 0321) 1لیکاف و جانسون 0کنیم زندگی می آنهاهایی که با  استعاره

های دیدگاه سنّتی را زیر سوال برد. این دیدگاه نیز پنج ویژگی  همۀ جنبه
( کارکرد استعاره به درک 0ها؛  ( استعاره ویژگی مفاهیم است نه واژه0دارد: 

( استعاره 1خنورانه؛ کند، نه اهداف هنری و س بهتر برخی مفاهیم کمک می
( استعاره را در گفتار 4بسیاری اوقات بر پایۀ همانندی و شباهت نیست؛ 

کارگیری آن نیازمند نبوغ  برند و به آسانی به کار می روزمره، مردم عادی به
( استعاره بیش از آنکه آرایۀ سخن باشد، فرایندی گریزناپذیر در 1نیست؛ 

 (.x: 0101ش، اندیشه و استدالل انسان است )کووچ
دهی اندیشه  دهی و سازمان بر این پایه، استعاره نقش اساسی در سامان

سازی در ذهن و زبان به  و گفتار انسان دارد، و یکی از ابزارهای عمدۀ مفهوم
سازی  آید. در کنار استعاره، مجاز نیز یکی دیگر از فرایندهای مفهوم شمار می

ان را بسیار جلب کرده است. های اخیر، توجه پژوهشگر است که در سال
هایشان در بخش دوم به تفصیل سخن  راجع به استعاره و مجاز و تفاوت

 خواهیم گفت.
ها و اهداف  ویژه عناوین خبری به سبب ویژگی متون خبری و به

کارگیری  آیند. به خاصشان نمودگاهی مهم برای استعاره و مجاز به شمار می
ای و  جنبۀ آرایه آنهاافزون بر آنکه به  های خبری استعاره و مجاز در عنوان

دهد، سبب جلب توجه  را افزایش می آنهابخشد و توان ارتباطی  هنری می
شود و نیز با  مخاطب و تشویق وی به مطالعه و پیگیری خبر یا گزارش می

ترغیب مخاطب به صورت پنهانی، وی را با دیدگاه نویسندۀ خبر یا گزارش 

(، با توجه 0101، 1( )به نقل از گرتیزو دلو ریوز0336) 4سازد. وایت همسو می

                                                           
1. Kövecses 

2. metaphors We Live 
3. Lakoff & Johnson 

4. White 

5. Cortés de los Ríos 

ها در گفتمان مطبوعاتی،  مند استعاره به نمود چشمگیر و گسترده و سامان
های  مدعی شده که استعاره در انسجام و پیوستگی متنی، که یکی از جنبه

ای است، نقشی اساسی دارد. از این رو، در پژوهش  سرشتی گفتمان رسانه
های خبری اقتصادی  شده است تا استعاره و مجاز در عنوانپیش رو تالش 

های اینترنتی و کاربرد و اهمیت این دو فرایند شناختی  ها و رسانه در روزنامه
بنیاد است و  در بازنمایی اخبار اقتصادی بررسی شود. این پژوهش پیکره

در  اقتصاد دنیایشده از عناوین خبری اقتصادی روزنامۀ  های بررسی داده
اخبار اقتصادی  ( و نیز عناوین1611-1616 ش) 0134های آذر  همۀ شماره

گرفته « 1امروزآنالین»و درگاه « 6باشگاه خبرنگاران جوان»دو خبرگزاری 

 اند. شده
های پیشین و پسین دربارۀ  با توجه به فراوانی و گستردگی پژوهش

به نظر  نقش استعاره و مجاز در زبان اقتصاد و متون و گفتمان اقتصادی،
های  ای، در متون و گفتمان رسد بررسی نقش استعاره و زبان آرایه می

اقتصادی، خود در حال تبدیل به یک شاخۀ علمی جداست. از این رو، بایسته 
گرفته در این زمینه توجه کنیم و چند  های انجام است به پیشینۀ پژوهش

( به شیوۀ بازتاب 0101را از نظر بگذرانیم. گرتیزو دلو ریوز ) آنهامورد از 

، 0112در سال  2اکونُمیستشماره از مجلۀ پرآوازۀ  10بحران اقتصادی، در 

پرداخته و در این زمینه « اقتصاد یک پدیدۀ طبیعی است»در قالب استعارۀ 
 های در پیوند با بالیای طبیعی، ویژه به کاربرد استعاره توجه خود را به

( 0113) 3گراجسکا-ده است. بیلنیاهای آسمانی و آب و هوا معطوف کر پدیده

داری در  گذاری و بانک برخی اصطالحات استعاری در ارتباطات سرمایه
های انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و لهستانی را بررسی کرده است. میالر  زبان

های مالی،  های مربوط به بحران (، در بررسی استعاره0114) 01و بِک

به عنوان قلمرو مبدأ « جنگ»و « ظرف»اند که دو قلمرو مفهومی  دریافته
ها دارند و قلمرو مفهومی  گیری این استعاره بیشترین نقش را در شکل

 00بلک و انیس -در ردۀ سوم قرار دارد. کارتریس« بیماری/ناخوشی»

های مالی مربوط به  کاررفته در گزارش های به ( با واکاوی استعاره0110)
های انگلیسی و اسپانیایی، پی بردند  در زبان 0331بحران شکست بازار سال 

پربسامدترین استعاره در این متون بوده « اقتصاد یک موجود زنده است»که 
و « تحرکات بازار، تحرکات فیزیکی است»های  است. پس از آن، استعاره

اند. سانچز  بیشترین نمود را داشته« تحرکات بازار، بالیای طبیعی است»

( کاربرد استعاره و مجاز در بازتاب رویدادهای 0101و گرتیزو دلو ریوز ) 00پِرز

اقتصادی مؤثر بر اقتصاد جهانی را در دو زبان انگیسی و اسپانیایی -اجتماعی
های مالی  شده در نشریه اند. این پژوهشگران شصت مقالۀ چاپ بررسی کرده

                                                           
6. http://www.yjc.ir/  
7. http://www.emruzonline.com  

8. Economist 

9. Bielenia-Grajewska 
10. Millar & Beck 

11. Charteris-Black & Ennis 

12. Sánchez Pérez 
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و آثار آن بر  0104تا  0100را، که به موضوع بهار عربی در خاورمیانه از 
دریافتند که هم بسامد  آنهااند.  اند، واکاوی نموده اد جهانی پرداختهاقتص

کاررفته برای بیان رخدادها، در  ها و مجازهای به کاربرد و هم نوع استعاره
 اند. انگلیسی و اسپانیایی با هم متفاوت

 
 مبانی نظری: استعاره و مجاز

توجه  (، استعاره در کانون0321با انتشار کتاب لیکاف و جانسون )
شناسان شناختی قرار گرفت و در این باره،  بسیاری از زبان

های متعدد انجام گرفت. با آنکه لیکاف و جانسون هم  پژوهش
را  آنهادانستند و  استعاره و هم مجاز را دارای سرشت مفهومی می

فرایندهایی در اندیشه )و نه صرفاً در زبان( انسان به شمار 
ود توجهی اندک به مجاز داشتند و آوردند، اما در کارهای خ می

، این وضعیت 0111و  0331های  تأکیدشان بر استعاره بود. در دهه
شناسان اروپایی دربارۀ نقش مجاز در  رفته دگرگون شد و زبان رفته

های جدی انجام دادند. چون به مدت  اندیشه و زبان انسان پژوهش
ها و  پژوهش بیست سال استعاره در کانون توجه قرار داشت، بیشتر

وگوها در آغاز دربارۀ تمایز استعاره و مجاز و نیز نشان دادن  گفت

، 0در اندیشه و زبان بود )رویز دِمندُزا آنهاجایگاه برتر هریک از 

0104.) 
شناسی شناختی هنوز موضوعی  چگونگی تعریف مجاز در زبان

انگیز است. با وجود این، سه دیدگاه اصلی دربارۀ مجاز  چالش
 آنها( به تشریح 041-044: 0104ان یافت که رویز دمندزا )تو می

ها، مجاز نیز مانند  پرداخته است. بر اساس یکی از این دیدگاه
استعاره یک نگاشت مفهومی است؛ یعنی، یک یا چند تناظر میان 
قلمروهای مفهومی یا عنصرهایی از یک قلمرو مفهومی؛ اما دو 

( مجاز در درون 0شود:  ه میتفاوت اصلی میان استعاره و مجاز دید
دهد، در حالی که استعاره میان دو  یک قلمرو مفهومی روی می

 «به جای»( مجاز دربردارندۀ رابطۀ 0شود.  قلمرو مفهومی واقع می
میان دو بخشِ مرتبط با هم در یک قلمرو مفهومی، یا میان کل 

ۀ قلمرو مفهومی با بخشی از آن است؛ اما استعاره دربردارندۀ رابط
همانی است که پیرو آن یک قلمرو مفهومی بر پایۀ قلمرو  این

شود. این دیدگاه لیکاف و جانسون  مفهومی دیگر درک و بیان می
( است. در این دیدگاه، بر کارکرد 0323) 0( و لیکاف و ترنر0321)

برای ارجاع به  1ارجاعی مجاز تأکید شده است که در آن، قلمرو آغازه
 شود. ر برده میبه کا 4قلمرو پایانه

                                                           
1. Ruiz de Mendoza 

2. Turner  

3. source domain 

4. target domain 

( است، مجاز را ذیل موضوع 0331) 1دیدگاه دیگر، که برگرفته از لنگاکر

کند. در این دیدگاه، قلمرو مفهومی آغازه، دسترسی  مطرح می 6نقطۀ ارجاع

ذهنی به قلمرو پایانه و تماس و ارتباط ذهنی با قلمرو پایانه را ممکن 
وارد است، کلی و فراگیر بودن کند. یکی از انتقادهایی که بر این دیدگاه  می

های غیر  آن و ناتوان بودنش در نشان دادن تفاوت میان مجاز با دیگر پدیده
 مجازی است.

شدۀ دیدگاه نخست است و بر اساس  دیدگاه سوم در واقع نسخۀ اصالح
قلمروی است که در آن، قلمرو  این دیدگاه، مجاز یک نگاشت مفهومی درون

هش عناصری از قلمرو آغازه است. این دیدگاه پایانه حاصل گسترش یا کا

 2( و گیرارتس و پیرسمن0111) 1(، دیرون0111وابسته به رویز دمندُزا )

 ( است.0100)
توان گفت مجاز، یک  اند و می شده با هم قابل جمع گفته سه دیدگاه 

قلمروی است که در آن، قلمرو آغازه، از  پیوند یا نگاشت مفهومی درون
قلمرو مفهومی، دسترسی ذهن  شناختیِ گسترش یا کاهشطریق عملکرد 

کند. در حالی که، استعاره یک نگاشت مفهومی  به قلمرو پایانه را فراهم می
قلمروی است و در آن، قلمرو آغازه برای درک و بیان قلمرو پایانه )از  برون

رد (. رویک011: 0104رود )رویز دِمندُزا،  راه همانندی یا همبستگی( به کار می
ما در این مقاله همین دیدگاه، یعنی برآیند سه دیدگاه پیشین است، که 

کند و امکان  توانایی تبیین بهتر فرایندهای استعاره و مجاز را فراهم می
 دهد. تمایزگذاری میان این دو را به ما می

 

 ها داده تجزیه و تحلیل

در همۀ  داقتصا دنیایدر این بخش، عناوین اقتصادی برگرفته از روزنامۀ 
و نیز عناوین اخبار اقتصادی دو  (1611-1616 ش) 0134های آذر  شماره

 0134در آذر « امروزآنالین»و درگاه « باشگاه خبرنگاران جوان»خبرگزاری 
رسد،  به بیش از هفتصد عنوان می آنهارا، که دارای استعاره یا مجازند و شمار 

 برسیم. آنهاحلیلی فراگیر از بندی و ت ایم به طبقه ایم و کوشیده بررسی کرده
 

 «اقتصاد یک موجود زنده است» مفهومی استعارۀ
های مفهومی پرکاربرد و پربسامد در عناوین اقتصادی،  یکی از استعاره

در این استعاره، میان باشد.  می« اقتصاد یک موجود زنده است»استعارۀ 
نقدینگی،  )همچون بازار، قیمت، های اقتصادی ها و شاخص اقتصاد و پدیده

ها و رفتارهای او از  سو، و موجود زنده و ویژگی نظام مالیاتی، و صنعت( از یک
هایی از این استعاره در عناوین  شود. نمونه سوی دیگر، نگاشت برقرار می

خط کشیده شده  آنهاهایی که زیر  ها یا عبارت خبری زیر وجود دارد. واژه
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در واقع، محور استعاری کل  اند و گفته است، تجلی استعارۀ مفهومی پیش
 آیند: عنوان خبری به شمار می

 
 صنایع در پاییز خواب زمستانی .0

 اصالح قیمت نان با نارضایتی مردم سالگی تولد یک .0

 نظام مالیاتی به مذاق برخی خوش نیامد اندازی پوست .1

 !بلعیدهزار میلیارد تومان اضافی 001 یارانۀ نقدی .4

 پشتی در بحران اقتصادی الک رشد .1

 ها در بازار پتروشیمی بهبودتمرار جریان اس .6

 در بازار ارز نیاز و ترس .1

 های فاقد شمارۀ ملی موسسات غیر مجاز در حساب ردپای .2

 نقدینگی از بازار سرمایه فرار .3

 ماهه سکه به اوج یک پرواز .01

 سرد بازارها واکنششوک پاریس و  .00

 
زنـده را  ها و رفتارهای موجود  توان نگاشت ویژگی های باال، می در نمونه

ـای پدیـده   بر ویژگی ـادی دیـد؛ یعنـی، ویژگـی      ها و رفتاره ـای اقتص ـا    ه ـا ی ه
ــد،      ــتانی، تول ــواب زمس ــون خ ــده همچ ــودات زن ــی موج ـای طبیع رفتارهـ

ـا، فـرار، پـرواز و واکـنش، بـه         پوست ـاز و تـرس، رد پ اندازی، رشد، بهبود، نی
ـا  پدیده لی های اقتصادی همچون صنعت، قیمت، بازار، نقدینگی و مؤسسات م

 اند. و اقتصادی نسبت داده شده

 
 «است انسان اقتصاد» مفهومی استعارۀ
های رایج در عناوین  یکی دیگر از استعاره« اقتصاد انسان است»استعارۀ 

های اقتصادی به انسان   خبری اقتصادی است و در آن، اقتصاد و پدید
ت نسب آنهاها، حاالت و رفتارهای انسانی به  شوند و ویژگی تشبیه می

اقتصاد »شود. در این استعاره، که در واقع زیرمجموعۀ استعارۀ  داده می
ها و حاالتی که معموالً  آید، ویژگی به شمار می« یک موجود زنده است

یابیم و  را در تن و روان خود می آنهاشوند و ما  دربارۀ انسان مطرح می
ای ه شوند. وجود واژه های اقتصادی نگاشت می شناسیم بر پدیده می

مهری،  نبض، سرگیجه، ضربان، سردرگم، زخم، امید، انتظار، بی
دهندۀ این است که ما  ها نشان طلبی، خداحافظی و مانند این فرصت

اند،  های اقتصادی را که اغلب ناملموس و انتزاعی اقتصاد و پدیده
ها و حاالت انسانی را به  انگاریم و در نتیجه، ویژگی همچون انسان می

چنینی در عناوین اخبار اقتصادی  دهیم. موارد بسیار این ینسبت م آنها
اقتصاد »شوند که همگی از نقش اصلی و بنیادی استعارۀ  یافت می

های گوناگون  در درک ما از اقتصاد و موضوعات و پدیده« انسان است
 دارند.  اقتصادی نشان

 

 بازار سهام نبض .00

 بازارها از سیگنال آمریکا سرگیجۀ .01

 در شرکت بهداشتی دکتر عبیدی دعالئم حیات مجد .04

 پیر متولد شدندهای هواپیمایی که  شرکت .01

 کند اقتصاد کشور را منظم میضربان بازار مشتقه ارزی،  .06

 کردسردرگم گذاران را  تورم قوانین سرمایه .01

 باز اقتصادِ درمان زخم .02

 برای تولید نشد مرهمیای که  یارانه .03

 تنگنای مالی در اقتصاد چیست؟بیماری عالج  .01

 واردات بر سر تولید داخل نامهربانیۀ سای .00

 نفت از سقوط طالی سیاه طلبی فرصت .00

 0111سلول  زندانیاونس،  .01

 دارو نوش انتظارفلز سرخ در  .04

 رونق اقتصادی انتظارصنعت سیمان در  .01

 بورس و شهرداری پیوند .06

 خودرو و پژو توسط روحانی ایران عقد .01

 دالر فرمانتوقف ریزش مس با  .02

 طالی سرخمهری به  سایۀ سنگین بی .03

 اقتصاد را شکستکمر وقتی هدفمندی یارانه  .11

 رونق اقتصادی با اهالی بازارخداحافظی  .10

 بازارمنتظر روی خوش مسکن همچنان  .10

 
اقتصاد انسان »استعارۀ پرکاربرد دیگر، که زیرمجموعۀ استعارۀ 

در «. مشکالت اقتصادی بیماری است»باشد، عبارت است از  می« است
ها و  های اقتصادی به صورت بیماری بحران این استعاره، مشکالت و

گردند و رهایی از این  سازی می دردهایی در تن این موجود مفهوم
ها، همانند رهایی از بیماری و بهبود یافتن دانسته  مشکالت و بحران

و  03، 02هایی از این استعاره در عناوین خبری شمارۀ  شود. نمونه می
 شوند. دیده می 01

های اقتصادی )همچون تورم،  ه مشکالت و نابسامانیهایی ک استعاره
کنند و برعکس، رفع  رکود و بیکاری( را بر بیماری و درد نگاشت می

کنند در  مشکالت اقتصادی را به بهبودی بیمار و رفع بیماری نگاشت می
کشانند. خود اصطالح  واقع، مفاهیم را از حوزۀ اقتصاد به حوزۀ سالمت می

ز یک استعاره است که در آن یکی از مشکالت رایج نی« تورم»جاافتادۀ 
ورم تن »ها، به  رویه و افسارگسیختۀ قیمت اقتصادی، یعنی افزایش بی

مشکالت »، بازنمایی نمادین استعارۀ 0تشبیه شده است. در شکل « جاندار
های مفهومی همراه آن نشان داده شده  و نگاشت« اقتصادی بیماری است

 است:



 93    بنیاد های اقتصادی: رویکردی پیکره استعاره و مجاز در گونه زبانی رسانهدی، زینب محمدابراهیمی، شادی انصاریان: پارسا بامشا

 

 

های  و نگاشت« مشکالت اقتصاد بیماری است»ۀ مفهومی استعار .7شکل 

 استعاری همراه آن

 

 «است مسیر اقتصاد» مفهومی استعارۀ
های  خاستگاه بسیاری از عبارت« اقتصاد مسیر است»استعارۀ مفهومی 

استعاری در عناوین اخبار اقتصادی است. بر اثر این استعاره، هم خود اقتصاد 
شوند که بر آن  اقتصادی به مسیری همانند می های ها و مؤلفه و هم پدیده

تواند هموار یا ناهموار،  توان حرکت کرد یا توقف نمود؛ این مسیر می می
مسدود یا باز، آسان یا دشوار باشد و همچنین، نقشه، ایستگاه، مبدأ، مقصد، 

های خبری زیر،  گیر یا پرتگاه داشته باشد. در عنوان انداز، سرعت دست
دهندۀ وجود استعارۀ مفهومی  ایم نشان زیرشان خط کشیده هایی که واژه

 اند: در گفتمان اقتصادی« مسیر»
 

 ترمیم اقتصاد راه دشوار .11
 ها برای شارژ پروژه مسیر جدید .14

 های الحاق دخانیات به وزارت صنعتانداز دست .11

 مالیاتی بخش خصوصیاندازهای  دست .16

 مالیاتی در نیمی از اقتصادانسداد  .11

 ر در بازار روسیهحضو گیر سرعتشِش  .12

 تورم مآموریت اصلی بانک مرکزی تعقیب .13

 اقتصاد در پساتحریم راه سوم .41

 آخر ایستگاهتورم دورقمی در  .40

 توسعۀ تجارت با فنالند نقشۀ راه .40

 ها در بازار خودرو قیمت پیشروی .41

 سرمایه به ایران مسیر ورود .44

 گذاری در فوالد سرمایهطرفۀ  جادۀ یک .41

 نفت و برجامدوراهی بورس در  .46

 تولید بخش خصوصیسد راه وانین پیچیدۀ ق .41

 گرانی رسید ایستگاهلبنیات به  .42

 پرتگاهطالی سیاه بر لبۀ  .43

 ساله )مجاز دارد: قیمت نفت( نفت اوپک از کف یازده عبور .11

 ساله؟00بعدی نفت: کف  مقصد .10
 

ها و اقدامات اقتصادی مانند هزینۀ  های باال، فعالیت در نمونه
گذاری  مالیات، توسعۀ تجارت، سرمایه ها، اصالحات اقتصادی، اخذ طرح

انداز فرض  و تولید همچون طی کردن مسیری همراه با مانع و دست
ها نیز همانند حرکت بر مسیر  اند. افزایش یا کاهش قیمت شده

« اقتصاد مسیر است»شده است. از الزامات استعارۀ مفهومی  فرض
، سرعت، نگاشت مفاهیم مرتبط با مسیر )همچون حرکت، توقف، مانع

انداز، و پرتگاه( بر اوضاع  مبدأ، مقصد، ایستگاه، دوراهی، نقشه، دست
های باال مواردی از همۀ  های اقتصادی است. در نمونه اقتصاد و پدیده

 های استعاری وجود دارند. این نگاشت
 

 «است ظرف/فضا یک اقتصاد» مفهومی استعارۀ
د در گفتمان اقتصادی است های مفهومی پرکاربر این استعاره نیز از استعاره

ها و موضوعات اقتصادی )مانند رکود، بازار و  و در آن، اقتصاد و پدیده
توان به آن وارد  شوند که می وضعیت مالی( همچون فضایی دانسته می

شد، از آن خارج گردید یا در تنگنای آن گرفتار آمد. این فضا ممکن است 
انداز روشن یا تیره داشته  ا چشمتنگ یا فراخ باشد، حد و مرز داشته باشد ی

هایی  شود، کاربرد واژه باشد. همان گونه که در عناوین خبری زیر دیده می
های آشکار  نشانه« انداز و مرز خروج، ورود، گریز، تنگنا، چشم»همچون 

 وجود این استعارۀ مفهومی در زبان اقتصادند.
 

 خروج از رکودبررسی بستۀ  .10
 سکنم خروج از رکودشدن  طوالنی .11
 زیان محدودۀبورس به  ورود .14
 به بازار سرمایۀ ایران ورودگذاران خارجی برای  تکاپوی سرمایه .11
 اقتصادی تنگنایها در  ستاره .16
 مالی مسکن تنگناهای تالش دولت برای رهایی از .11
 دالر 16 مرزنفت سبک ایران در  .12
 روشن اقتصاد انداز چشم .13
 از بازار سهام گریزی پول .61
 

های ظرف/حجم است  ای از استعاره واقع، نمونه این استعارۀ مفهومی، در
های بنیادین در ذهن و  را در زمرۀ استعاره آنها (0321)که لیکاف و جانسون 
سته  اند و نمـود آن در زبان روزمـــره فراوان است. زبان انـسان داـن

 

 «است طبیعی پدیدۀ یک اقتصاد» مفهومی استعارۀ
ی آسمانی، زمینی و دریایی نیز در های طبیع و هوا و پدیده استعارۀ آب 

هایی  شود. نمود این استعاره را در واژه عناوین اخبار اقتصادی دیده می

 و مشکالت رفع

 پیشرفت

 اقتصادی

 و درد و بیماری

 ناخوشی

 و بیماری رفع

 حال بهبود

 نگاشت مفهومی

 انسان اقتصاد

مشکالت و 
های نابسامانی

 اقتصادی
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« هوای برفی، سوز، دماسنج، موج، گرد و خاک، تالطم و زلزله»همچون 
های  توان دید. در این استعاره، اقتصاد و پدیده در عناوین خبری زیر می
ها  شوند. این پدیده ی انگاشته میهای طبیع اقتصادی همچون پدیده

رو،  و هوا(، دریایی یا زمینی باشند. از این  توانند آسمانی )مربوط به آب  می
های مفهومی  یکی دیگر از استعاره« اقتصاد یک پدیدۀ طبیعی است»

های زبانی زیر  کمابیش رایج در زبان اقتصاد است که به پیدایش استعاره
 انجامیده است:

 
 شد برفیبورس  هوای .60
 گرانی قیمت مرغ و میوهسوز  .60
 ای مستطیل شیشهدماسنج واحدی  12 کاهش .61
 بورس از کدام منبع؟ دماسنجی .64
 بازار سرمایه ادامه دارد دماسنجتداوم روند نزولی  .61
 بازار سرمایه در دور افزایش دماسنج .66
 کسب و کار آسمانشبح مزاحم  .61
 بازان در ارتفاع کم سفته سواری موج .62
 شرایط امواجبر صادرات سوار  قایق .63
 پولی در بازار بدهی تالطم .11
 نفتی در بازارها زلزلۀ .10
 شود کاهش نرخ سود بانکی گرفته می گرد و خاک .10

 ؟هوا را آلوده کردمیلیونی 01تسهیالت  .11

 معامالت مسکن سوخت زمستانی .14

 
هستند که فضای اقتصاد همچون فضایی   های باال مبیّن آن نمونه

های  شود و وضعیت پدیده فرض می طبیعی )آسمانی، زمینی یا دریایی(
و کار، صادرات، قیمت  اقتصادی مانند بورس، گرانی، بازار سرمایه، کسب 

برف، دما، تالطم، گرد و »های طبیعی مثل  نفت و سود بانکی بر پدیده
 شود. نگاشت می« خاک، موج و زلزله

 

 «است خودرو اقتصاد» مفهومی استعارۀ
های نسبتاً پرکاربرد در زبان اقتصاد اسـت   تعارهاین استعاره نیز یکی دیگر از اس

انـد،   انتزاعی و ناملموس آنهاهای اقتصادی که بیشتر  ها و مؤلفه و در آن، پدیده
گیـری و ماننـد آن    گیری، سوخت به خودرویی با قابلیت حرکت، توقف، شتاب

هایی همچون سوخت، موتور، ترمز، ایستگاه،  کارگیری واژه شوند. به تشبیه می
ـان   ستارت و ضربها ـاربرد و رواج ایـن     گیر در عناوین خبری زیـر نش دهنـدۀ ک

ـای    ـاوین رد پ استعارۀ مفهومی در گفتمان اقتصادی است. در برخی از این عن
ای  شـود؛ وجـود واژه   نیـز دیـده مـی   « اقتصاد مسـیر اسـت  »استعارۀ مفهومی 

ـای   گویای این مطلب است. اسـتعاره « ایستگاه»همچون  ـاد مسـیر   »ه اقتص
ـاهیم  « اقتصاد خودرو است»و « است با یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند، زیرا مف

 خودرو و مسیر با یکدیگر در پیوندند.
 جدیدسوخت گیری دالر با  نوسان .11
 اقتصاد موتورۀ سهمحرک  .16
 درصدی 2معیوب رشد  موتور .11
 شود؟ روند صعودی دالر کشیده می ترمز .12
 گرانی رسید ایستگاهلبنیات به  .13
 آخر ایستگاهر تورم دورقمی د .21
 فروش قسطی از بازار زمین استارت .20
 رکود صادرات گیر ضربهارز،  .20
 گیرد های عمرانی سرعت می برداری از پروژه بهره قطار .21

 سراشیبی سکه در .24

 

 «است شیء/ماده اقتصاد» مفهومی استعارۀ
ها و موضوعات اقتصادی که اغلب  در عناوین خبری اقتصادی، عموماً پدیده

شوند  اند، به یک ماده یا شیء عینی و ملموس همانند می سانتزاعی و ناملمو
رو، استعارۀ مفهومی  گیرند. از این  ها و حاالت مادی به خود می و ویژگی

های رایج در گفتمان  یکی دیگر از استعاره« اقتصاد ماده/شیء است»
های زبانی موجود در  آید و خاستگاه بسیاری از استعاره اقتصادی به شمار می

های  ای از استعاره ین خبری اقتصادی است. این استعاره، در واقع، گونهعناو

آید که در آن، مفاهیم  ( به شمار می0321لیکاف و جانسون ) 0شناختیِ هستی

شوند. در  انتزاعی به کمک مفاهیم عینی و ملموس درک و بیان می
های زیر نیز به موضوعات اقتصادی همچون قیمت، )شاخص( بورس،  نمونه

اند،  خ بهره، بازار، بدهی، سهام، ارز و اقتصاد که همگی مفاهیم انتزاعینر
 ها و اعمال مادی نسبت داده شده است: ویژگی

 
 در بازار سهامها  قیچی قیمت .21
 بورس در فضای نااطمینانی ریزشموج  .26
 ها در راه است جدّی قیمتریزش  .21
 بازارهای کاالیی ریشۀنرخ بهره بر  تیشۀ .22
 بر بورس بازارهای جهانی سایۀ .23
 زنجیر بدهیهای  حلقه .31
 نقطۀ جوشفاصلۀ بازار پول از  .30
 بلوک سهام جابجاییروز  .30
 ارزی تلۀرهایی از  .31
 پولی سقوطراهکارهای جلوگیری از  .34
 شود تر می اقتصاد روان چرخۀ .31
 است شفافیتترین مشکل اقتصاد عدم  مهم .36

                                                           
1. ontological metaphor 
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های مفهومی در زبان اقتصاد  گفتنی است، برخی دیگر از انواع استعاره
اند؛  شناختی های هستی هایی از استعاره ه تا کنون بررسی کردیم نیز گونهک

اقتصاد انسان »و « اقتصاد جاندار/موجود زنده است»های  برای مثال، استعاره
 آنهااند که خود  پنداری ترتیب از نوع جاندارپنداری و انسان به« است
اقتصاد »ه استعارۀ اند. ناگفته پیداست ک شناختی هایی از استعارۀ هستی گونه

 آید. شناختی به شمار می ای استعارۀ هستی نیز گونه« خودرو است
 

 مند سوی های استعاره
های شناختی، مفاهیم انتزاعی بر مفاهیم عینی مربوط  از استعاره  در این دسته

، «باال و پایین، درون و بیرون، جلو و پشت، رو و زیر»به جهت، همچون 
ها در عناوین اخبار اقتصادی نمودی  نه استعارهشوند. این گو نگاشت می

های استعاری در متون اقتصادی  چشمگیر دارند و خاستگاه بسیاری از عبارت
سقوط، صعود، افت، رشد، خیز، »هایی همچون  کارگیری واژه هستند. به

دهندۀ  نشان« جهش، سقف، کف، دورخیز، پرواز، قله، اوج، ورود و خروج
 مند در زبان اقتصادند. های سوی وجود استعاره

 
 دالر رشدبورس،  افت .31

 قیمت با مازاد عرضه سقوطادامۀ  .32

 کرد سقوطشاخص بازار بورس باز هم  .33

 قیمتی خودرو در بحران تقاضا خیز .011
 بازار محصوالت پتروشیمی دورخیز .010
 تولید خودروسازان خصوصی افت و خیز .010
 صعودهای دالر برای  تداوم زمزمه .011
 ماهه یک اوجسکه به  پرواز .014
 دالر شکنی سقفبازان در  الش سفتهت .011
 صادرات در آبان ماه جهش .016
 صنعت پتروشیمی جهشبینی معاون وزیر نفت از  پیش .011
 تومان 1611 قلۀدالر همچنان در  .012
 سراشیبیسکه در  .013
 بورس درفضای نااطمینانیریزش موج  .001

 
های خبری باال، مفاهیم افزایش و کاهش، زیادی و کمی و  در عنوان

را  آنهااند که زیر  مندی بیان شده ه کمک مفاهیم سویبیشترین و کمترین ب
 ایم. خط کشیده

 
 مجاز

شده، سه گونه مجاز شناسایی شد  در میان عناوین خبری اقتصادی بررسی
، مجاز «چیز به جای قیمت/ شاخص آن»اند از: مجاز  که عبارت

ساختمان به »و مجاز « شرکت/سازمان به جای مسئوالن/ مدیران آن»

 «.ن/نهادجای سازما
 های خبری زیر دید: توان در عنوان هایی از این سه گونه مجاز را می نمونه

 
 ماهه به اوج یک سکهپرواز  .000
 در سراشیبی سکه .000
 دالر 16سبک ایران در مرز  نفت .001
 ساله اوپک از کف یازدهنفت عبور  .004
 تومان 1611همچنان در قلۀ  دالر .001
 دالر، رشد بورسافت  .006
 نانیدر فضای نااطمی بورسموج ریزش  .001
 سدی در برابر کاهش نرخ سود سپرده ها بانکمقاومت  .002
 احساس خطر کرد خودرو ایران .003
 رمق با رشد کم ای تاالر شیشهآغاز به کار  .001
 ای مستطیل شیشهواحدی دماسنج  12 کاهش .000

 
قیمت سکه است که « سکه»، منظور از 000و  000های  در نمونه

نیز، مقصود قیمت  004و  001های  افزایش یا کاهش یافته است. در نمونه
قیمت آن است و در « دالر»، منظور از 006و  001های  نفت است. در نمونه

به کار رفته « شاخص بورس»جای   به« بورس»، 001و  006های  نمونه
« شاخص آن/چیز به جای قیمت»است. در این هفت نمونه، کاربرد مجاز 

ها و  «بانک»،  به ترتیب، 003و  002های  شود. در نمونه مشاهده می
اند که منظور مسئوالن و مدیران این دو نهاد است.  ذکر شده« خودرو ایران»

در برابر کاهش نرخ « ها مسئوالن بانک»در اینجا، هدف این بوده است که 
احساس خطر « خودرو ایران»کنند و مسئوالن  سود سپرده مقاومت می

مدیران /مسئوالن نهاد به جای/شرکت»های مجاز  اند. این دو، نمونه کرده
دهند که در گفتمان سیاسی نیز کاربرد فراوان دارد.  را نشان می« آن

کاخ سفید »هایی همچون  هایی از کاربرد سیاسی آن را در جمله نمونه
تهران و مسکو با هم قرارداد مشترک »و « های ایران را لغو کرد تحریم

، کاربرد 000و  001های  توان دید. سرانجام، در نمونه می« تجاری بستند
تاالر »، 001شود. در نمونۀ  دیده می« ساختمان به جای سازمان/نهاد»مجاز 
مستطیل »، منظور از 000مجاز از بورس تهران است و در  «ای شیشه
 تابلوی شاخص بورس تهران است. « ای شیشه

 

 گیری بحث و نتیجه
در  در این پژوهش، کاربرد و نقش فرایندهای شناختی استعاره و مجاز

درک و انتقال مفاهیم مربوط به حوزۀ اقتصاد بررسی شد. به این منظور، 

های آذر  در همۀ شماره اقتصاد دنیایعناوین خبری اقتصادی روزنامۀ 

باشگاه خبرنگاران »و نیز عناوین اخبار اقتصادی دو خبرگزاری  0134
 گردآوری شد. سپس، عناوین 0134در آذر « امروزآنالین»و درگاه « جوان
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خبری دارای استعاره و مجاز استخراج و واکاوی گردید. به این ترتیب، 
های خبری اقتصادی دارد  آشکار شد که استعاره نقشی چشمگیر در عنوان

گردد،  و افزون بر آنکه سبب تسهیل درک و بیان مفاهیم این حوزه می
شود. مجاز  موجب ترغیب خواننده به پیگیری خبر و جلب توجه او نیز می

ز به عنوان یکی از فرایندهای شناختی بنیادین در این زمینه اثرگذار نی
رسد. گرچه  تر از استعاره به نظر می است، هرچند نقش آن بسیار کمرنگ

گیرند،  های خبری اقتصادی را در بر می های این پژوهش فقط عنوان داده
های خبری که مفاهیم و موضوعات اقتصادی را  با توجه به همین عنوان

گرفته دربارۀ نقش  های انجام کنند و نیز با توجه به پیشینۀ پژوهش یان میب
توان گفت کاربرد این دو فرایند  استعاره و مجاز در گفتمان اقتصادی، می

شود، بلکه مربوط  ای محدود نمی های خبری و رسانه شناختی تنها به جنبه
ش مُهر های پژوه رو، یافته به سرشت گفتمان اقتصادی است. از این 

استعاره و مجاز : »(0101)تأییدی است بر این سخن گورتیزو دلو ریوز 
ای  اند و اغلب به گونه سازی مسائل اقتصادی ابزارهای اصلی در مفهوم

را  آنهاکنند،  روند که توجه مخاطب را به خود جلب  هنرمندانه به کار می
. در مجموع، «نمایند و کارکردهای ارتباطی گوناگون داشته باشند ترغیب 

توان دارای سه جنبه  ها در عناوین خبری اقتصادی را می کارکرد استعاره
دانست: الف( جلب توجه مخاطب به خبر و ترغیب او به مطالعه و پیگیری 

سازی فرایند بیان مفاهیم و موضوعات پیچیده و انتزاعی  آن؛ ب( آسان
ضوعات از اقتصادی از سوی رسانه؛ ج( کمک به درک این مفاهیم و مو

 سوی مخاطب.
رفته، این سه کارکرد سرانجام به تسهیل و تحکیم ارتباط  روی هم 

انجامند. این موضوع همسو با دیدگاه کووچش  میان رسانه و مخاطب می
است مبنی بر اینکه استعاره افزون بر کارکرد شناختی، کارکرد  (0104)

 ارتباطی مهمی نیز در گفتمان دارد.
های بنیادین که در حوزۀ گفتمان اقتصادی  رهترین استعا از مهم

اقتصاد یک موجود زنده »توان این موارد را برشمرد:  شوند می یافت می
اقتصاد یک »، «اقتصاد مسیر است»، «اقتصاد انسان است»، «است

اقتصاد خودرو »، «اقتصاد یک ماده/شیء است»، «فضا/ظرف است
مند نیز  های سوی رهاستعا«. اقتصاد یک پدیدۀ طبیعی است»و « است

های  شبکۀ استعاره 0نمودی چشمگیر در زبان اقتصاد دارند. شکل 
دهد. وجود این  مفهومی رایج در گفتمان اقتصادی را نشان می

های مهم زندگی ما در این جهان  ها گویای آن است که جنبه استعاره
همچون بُعد فیزیکی و مادی، بُعد جانداری و زنده بودن، فضا و 

های مفهومی در گفتمان  ای برای استعاره های زاینده سرچشمه حرکت،
ها یا رویدادهای جهان پیرامون،  روند. دیگر جنبه اقتصادی به شمار می

های زمینی، آسمانی و  ها و بالیای طبیعی )پدیده همچون پدیده
اند.  دریایی( نیز از قلمروهای استعاری بااهمیت در گفتمان اقتصادی

های رایج در ذهن  وط به فضا/ظرف و مسیر از استعارههای مرب استعاره

فضا/حجم و  0های تصویری واره اند که ریشه در طرح و زبان انسان

ها در درک و بیان بسیاری از قلمروهای  مسیر دارند. این استعاره
مند در ارتباطات  های سوی مفهومی کاربرد دارند و همچون استعاره

 امدند. زبانی انسان بسیار رایج و پربس
ها در سطوح  دهند که استعاره های پژوهش همچنین نشان می یافته

اقتصاد »)سمت چپ(، استعارۀ  1دهند. در شکل  گوناگون انتزاع روی می
مشکالت »در باالترین سطح انتزاع، و استعارۀ « یک موجود زنده است
ترین سطح انتزاع قرار دارد. در سمت  در پایین« اقتصادی بیماری است

دارای بیشترین « اقتصاد یک شیء است»ت نیز، استعارۀ مفهومی راس
دارای کمترین انتزاع است. « اقتصاد یک خودرو است»انتزاع و استعارۀ 

توانند از لحاظ میزان انتزاع به  ها می آن معناست که استعاره این به 
این رابطۀ انتزاع پایگانی را  1صورت پایگانی و پیوستاری باشند. شکل 

های مفهومی رایج در قلمرو گفتمان اقتصادی نشان  ان استعارهدر می
 دهد. می

 

 

 و مشکالت اقتصادی گفتمان حوزۀ در مفهومی های استعاره شبکۀ. 0 شکل

 اقتصادی های نابسامانی

 
 

 

  اقتصادی گفتمان حوزۀ مفهومی های استعاره در انتزاع پایگان. 6 شکل

                                                           
1. image schemas  

 ماده/شیء

 اقتصاد

 جاندار

 انسان

 خودرو

 مسیر

 فضا

 پدیدۀ طبیعی

 آسمانی

 زمینی
 دریایی

 اقتصاد یک موجود زنده است

 اقتصاد یک انسان است

 مشکالت اقتصادی بیماری است

 اقتصاد یک شیء است

 اقتصاد یک شیء متحرک است

 اقتصاد یک خودرو است
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