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 چكیده

ن در گفتما یمبدأ استعار یقلمروها یجستار حاضر به واکاو
 یخبر یهامنظور، عنوان نیا ی. براپردازدیفوتبال م یارسانه

 نرایا ،یشامل هدف، خبر ورزش زبانیفارس یورزش ةهشت روزنام
 ۀزبا کیشوت و استقالل در  ،یروزیگل، پ ،یابرار ورزش ،یورزش
ستخراج ا 1398ماه آبان انیپا ات ورماهیماهه از اول شهرسه یزمان

 کافیل؛ 1993 کاف،ی)ل یمفهوم ۀاستعار یةشده و در چارچوب نظر
 ۀکووچش دربار یهادگاهید یةبرپا زی( و ن1999، 1980و جانسون، 
 قرار ی( مورد بررس2010)کووچش،  یمبدأ استعار یقلمروها
 یوهاقلمر نیکه مهمتر دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیاند. گرفته
 یهادهیپد ک،یزیمتاف ر،یمبدأ عبارتند از: جنگ، مس یمفهوم
و  و ورزش، ساختمان، سالمت یباز ن،یماش وانات،یح ،یعیطب
و  یزآشپ است،یمدرسه، قدرت و س ،یکیهنر، نور و تار ،یماریب

ها در هعار. در کل، استاهانیگ ،ییایدر یهاتیو فعال ایخوراک، در
ب اند: الف( جلکارکرد عمده هس یفوتبال دارا یخبر یهاعنوان

 لیهخبر؛ ب( تس یریگیاو به مطالعه و پ بیتوجه مخاطب و ترغ
 یاوهیشفوتبال به  یو انتزاع دهیچیو موضوعات پ میمفاه انیب

 یاز سو میمفاه نیهنرمندانه و جذاب؛ ج( کمک به درک ا
ط باارت میو تحک لیموجب تسه تیکارکردها در نها نیمخاطب. ا

 دگاهیاست بر د یدییکه تأ شوندیمخاطب م ورسانه  انیم
 ،یتشناخ استعاره عالوه بر کارکرد نکهیبر ا ی( مبن2014کووچش )

 در گفتمان دارد. زین یمهم یکارکرد ارتباط
 

تمان ، گففوتبال ،یاستعار یسازمفهوم ،یمفهوم ۀاستعار ها:کلیدواژه

 .یاجتماع یشناسزبان ،یفوتبال، گفتمان ورزش

 

 

Abstract 

The present study explores the metaphorical 

source domains in football media discourse. To 

this end, the news headlines for eight Iranian 

sport newspapers including Hadaf, Khabar 

Varzeshi, Iran Varzeshi, Abrar Varzeshi, Gol, 

Pirouzi, Shoot and Esteghlal were selected in a 

three-month period from September 2009 to the 

end of November 2010. The data were analyzed 

by conceptual metaphor framework (Lakoff, 

1993; Lakoff  &  Johnson, 1980, 1999), and 

examined based on Kövecses’s view on 

metaphorical origin (Kuchsh, 2010). The results 

show that the most important sources of 

metaphorical domains are war, path, 

metaphysics, natural phenomena, animals, 

machines, games and sports, buildings, health 

and disease, art, light and darkness, school, 

power and politics, cooking and food, sea and 

marine activities, and plants. In general, 

metaphors in football news headlines have three 

major functions: a) getting the attention of the 

audience and encouraging them to read and 

follow it; b) facilitating the expression of 

complex and abstract concepts of football in an 

artistic and engaging manner by the media; c) 

helping the audience understand these concepts. 

These functions ultimately facilitate and 

reinforce the relationship between the media and 

the audience, and confirm Kövecses’s (2014) 

view that in addition to its cognitive function, 

metaphor has an important communicative role 

in discourse. 
 

Keywords: Conceptual metaphor, Metaphorical 

conceptualization, Football, Football discourse, Sport 

discourse, Sociolinguistics. 
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 مقدمه 
دانتد  نشاید کسی که با فوتبال ایران آشنایی نداشتته باشتد و   

هتای ورزشتی   خبری روزنامههای موارد زیر برگرفته از عنوان
 کند که اشاره به وقوع جنگی خاص دارند:هستند، گمان 

 32)خبر ورزشی،  ارتش ویلموتس به خاکریز عراق رسید 
 آبان(

 آبان( 23)خبر ورزشی،  عملیات فتح با دستور حمله 

  ،شهریور( 9سرخ )خبر ورزشی،  فاتح جنگدنیزلی 
 7، )گتل  جنگ جنتگ تتا پیتروزی   ؛ پرسپولیس -تراکتور 

 شهریور(

هتا را در صتفحة نخستت    اما هر کتس کته ایتن عنتوان    
ه بت یابد کته اشتاره   سرعت درمیهای ورزشی ببیند، بهروزنامه

 مسابقة فوتبال دارند و نه جنگ. 
هتای مهتم   ویژه در جهان امروز یکتی از حتوزه  ورزش به

هتا، رویتدادها و مستا ل    اجتماعی است که دربرگیرندۀ فعالیت
از این رو، مفاهیم و اصطالحات بسیاری در گوناگونی است و 

صورت فزاینده بر تعتداد ایتن مفتاهیم و    آن شکل گرفته و به

(، فتار  از  1: 1998) 1شود. به باور بیترد اصطالحات افزوده می

همة مسا ل و موضتوعات جتدی ماننتد جنتگ و سیاستت و      
رویتتدادهای تلتتر، ورزش همتتواره روی صتتفحة نخستتت     

خود را داراست. گتویی ورزش، جهتان   های ما جایگاه روزنامه
خود را دارد و افراد فعال در این حوزه معموال ورزش را جدا از 

دهتد و  بینند که فرهنگ متا را تشتکیل متی   سایر مسا لی می
گوینتد: بحتس سیاستت از ورزش جداستت. از میتان      مثال می
هتتای گونتتاگون ورزشتتی، فوتبتتال را شتتاید بتتتوان     رشتتته

روزه در ین رشتته دانستت کته همته    ترپرطرفدارترین و جذاب
سراستر جهتتان شتاهد رویتتدادهای گونتاگونی استتت و اخبتتار    

هتای ورزشتی   رسد. روزنامته فراوانی پیرامون آن به گوش می
طور روزانته  های پرطرفدار ورزشی هستند که بهیکی از رسانه

منتدان  های ورزشتی را در اختیتار عالقته   اخبار پیرامون رویداد
دلیتل جتذابیت فوتبتال و فراوانتی تعتداد      دهنتد. بته   قرار می

مندان این رشتة ورزشی، بخش چشمگیری مخاطبان و عالقه
های های ورزشی به خبرهای فوتبال و حاشیهاز اخبار روزنامه

 پیرامون آن اختصاص دارد. 
 با گفتارهاییپاره عنوانهای خبری بهها، عنواندر روزنامه

نخستت روزنامته   خاص ساختاری که در صتفحة   هایویژگی
 رویدادها بیان و انتشار اخبار یابند، نقش کلیدی دربازتاب می

                                                                         
1. A. Beard 

( کارکرد اصلی عنوان خبتری را جلتب   80: 2014) 2دارند. بوسا

ای از محتتوا و کلیتتت خبتر بته او     توجه مخاطب و ارا ة ایتده 
گیترد خبتر را   داند که در نتیجة آن مخاطتب تصتمیم متی   می

، اغلتتب حتتاوی بنتتابراین، عنتتوانپیگیتتری کنتتد یتتا نکنتتد؛  
ترین نکتة یک خبر است و نقش کلیدی ترین و جذاببرجسته

رو، ایتن در جذب مخاطب و ترغیب او به پیگیری خبر دارد. از
کننتد،  ( اشتاره متی  1395که بامشتادی و همکتاران )  همچنان

کننده باشتد تتا   عنوان خبری باید دارای زبانی جذاب و ترغیب
ب را جلب کرده و او را به مطالعه و پیگیری بتواند توجه مخاط

های دستیابی به این هتدف،  خبر تشویق نمایند. یکی از شیوه
هتای خبتری بته    استفادۀ هوشمندانه از استعاره است. عنتوان 

گتاه  توانند تجلیها و اهداف خاصی که دارند میسبب ویژگی
کتارگیری استتعاره در   مهمی برای استعاره به شتمار آینتد. بته   

ای و های خبری افزون بتر آنکته بته آنهتا جنبتة آرایته      نوانع
دهد، ستبب  هنری بخشیده و توان ارتباطی آنها را افزایش می

جلب توجه مخاطب و تشویق وی به مطالعه و پیگیری خبر یا 
صورت پنهانی وی گزارش گردیده و نیز با ترغیب مخاطب، به
 د.سازرا با دیدگاه نویسندۀ خبر یا گزارش همسو می

ویتژه فوتبتال در زنتدگی    با توجه به اهمیت ورزش و بته 
اجتماعی امروز انسان، فراوانی تعداد رویدادهای ورزشی و نیز 

گرفتته پیرامتون   هتای شتکل  فراوانی تعتداد اخبتار و گتزارش   
ویژه فوتبال از یتک ستو و اهمیتت و    رویدادهای ورزشی و به
ر هتتای خبتتری در بازتتتاب اخبتتار د جایگتتاه برجستتتة عنتتوان

های ورزشی از سوی دیگر، در پتژوهش پتیش رو بته    روزنامه
هتای ورزشتی   های خبتری روزنامته  بررسی استعاره در عنوان

هتای  پردازیم. برای این منظتور، عنتوان  زبان ایران میفارسی
خبری دارای استعاره در هشت روزنامة ورزشی شامل هتدف،  

شتوت  ورزشی، گل، پیروزی،  ورزشی، ابرار ورزشی، ایران خبر
ماهته از اول شتهریورماه تتا    و استقالل در یک بازۀ زمانی سه

استتخراج شتده و در چتارچوب نظریتة      1398متاه  پایان آبان

، 1980، 4؛ لیکتاف و جانستون  1993، 3لیکاف)استعارۀ مفهومی 

هتای  پیرامون حتوزه  5های کووچشو نیز برپایة دیدگاه( 1999

قترار گرفتته   ( متورد بررستی   2010مبدأ استعاری )کتووچش،  
است. پژوهش با هدف یتافتن پاستر ایتن دو پرستش انجتام      

سازی رویدادها ها چه نقشی در مفهوم( استعاره1گرفته است: )

                                                                         
2. M. G. Busà 

3. G. Lakoff 

4. G. Lakoff  & M. Johnson 
5. Z. Kövecses 
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( پرکاربردترین قلمروهتای  2و مسا ل مربوط به فوتبال دارد؟ )
 های استعاری حوزۀ فوتبال کدامند؟مبدأ در نگاشت

 پیشینة پژوهش
ای است دوطرفه؛ نه تنهتا  رابطهرابطة میان ورزش و استعاره 

بسیاری از اصطالحات ورزشی دارای ریشة استعاری هستند و 
اند، بلکته  های فعالیت انسانی شکل گرفتهبراساس دیگر حوزه

آیتد  خود ورزش منبعی برای پیدایش استعاره نیز به شمار متی 
توانتتد هتتم قلمتترو (؛ بنتتابراین، ورزش متتی53: 1998)بیتترد، 

د و هتتم قلمتترو مفهتتومی مبتتدأ و ایتتن مفهتومی مقصتتد باشتت 
دهندۀ اهمیت و جایگاه مهم ورزش در مطالعات مربتوط  نشان

به استعاره است. همتین امتر باعتس جلتب توجته بستیاری از       
ویتژه  ویژه معناشناسان به حوزۀ ورزش و بته پژوهشگران و به

فوتبال شده و محرک مطالعاتی در این زمینه بوده است که از 

(، کتووچش  2002) 1(، کِلِتت 1998به بیترد )  توانآن میان می

( و الزوایتتده و 2014) 3(، کریستتناواتی2011) 2(، بِتتر 2005)

 ( اشاره کرد.2018) 4القاضو

طور کلتی و  تنها پژوهشی که دربارۀ استعاره در ورزش به
ده طور خاص در زبان فارستی انجتام شت   استعاره در فوتبال به

( استت کته   1395)است، پژوهش طوسی نصرآبادی و روشن 
 108رستی  به بررسی کاربرد استعاره در فوتبال پرداخته و با بر

شتی  خبری دو روزنامة خبر ورز هایعبارت استعاری در عنوان
 مفهومی هایاستعاره اند کهدریافته 1393و پیروزی در پاییز 

 بنتدی دستته  استتعاری قابتل    قلمرو ده در فوتبال به مربوط

هتای طبیعتی مخترب،    اه، پدیتده است: جنگ، ماشین و دستگ
هتا، نمتایش،   حیوانات، جادوگری، آزمون، جهتی، سایر ورزش

 «استت  جنتگ  وتبتال ف» استعارۀ دهندمی نشان هاقلعه. یافته
 نتاوین ع به مربوط استعاری عبارات بین در را بسامد باالترین

 شتامل  و نیستت  جنتگ  تنهتا  مبتدأ  قلمرو دارد. فوتبال اخبار

 طبیعتی،  هایپدیده چون قلمروهایی و ماشین مثابه به فوتبال
 را قلعه و نمایش جهت، آزمون، ها،ورزش جادوگری، حیوانات،
عمتدۀ  . شتاهدیم  فوتبتال  ورزش استتعاری  کتاربرد  در هتم 
 و شتناختی هستتی  و ستاختاری  دستة به ترتیب به هااستعاره
 .داشتند تعلق جهتی

پتتژوهش حاضتتر گرچتته در راستتتای پتتژوهش طوستتی   

                                                                         
1. P. Kellet 

2. G. Bergh 

3. E. Krisnawati 
4. R. Alzawaydeh &  S. Alghazo 

( است ولتی هتم از لحتای پیکترۀ     1395و روشن )نصرآبادی 
هایی بتر  ها و حتی برتریها تفاوتها و هم از لحای یافتهداده

هتای  ها، پژوهش حاضتر عنتوان  آن دارد. از لحای پیکرۀ داده
کنتد؛  ماهه بررسی متی روزنامة ورزشی را در بازۀ سه 8خبری 
 های خبری تنهاکه طوسی نصرآبادی و روشن عنواندر حالی

هتای  انتد. تعتداد عبتارت   دو روزنامة ورزشی را بررستی کترده  
مورد استت؛ در   256استعاری مورد بررسی در پژوهش حاضر 

ها در پژوهش طوسی نصترآبادی و  حالی که تعداد این عبارت
مورد بوده استت. همتین گستتردگی پیکترۀ      108روشن تنها 

شتود کته   پژوهش حاضر نسبت به پژوهش نامبرده سبب متی 
هتای  های جدید و متفاوتی به دست آیتد کته در بختش   یافته

 بعدی مقاله ارا ه خواهند شد.
هتایی پیرامتون کتاربرد    عالوه بر حتوزۀ ورزش، پتژوهش  

ها مانند اخبارتلویزیونی، اقتصاد و رایانته  استعاره در دیگر حوزه
در زبتتان فارستتی انجتتام شتتده استتت. بامشتتادی و همکتتاران 

هتای  بنیاد به واکاوی استعاره( با انجام پژوهشی پیکره1395)
انتد کته   مفهومی رایج در حوزۀ اقتصاد پرداختته و نشتان داده  

ها و رویدادهای اقتصادی بته  ترین مفاهیم، پدیدهچگونه مهم
های ایتن  یافتهشوند. سازی و بیان میها مفهومکمک استعاره

 در چشتمگیر  نقشتی  استتعاره،  کته  پژوهش گویای آن است

 ستبب  آنکته  بتر  عتالوه  و دارد اقتصتادی  خبتری  هایعنوان
 موجتب  گتردد،  متی  حتوزه  این مفاهیم بیان و درک تسهیل

شتود.  متی  نیز او توجه جلب و خبر پیگیری به خواننده ترغیب
( بتا بررستی   1395( و انصاریان و همکاران )1393انصاریان )

ای، کاربرد استعاره در درک و بیان مفاهیم حوزۀ علتوم رایانته  
 انستان  یتک  رایانته »مفهومی  هایاستعارهاند که نشان داده

 یتک  رایانته »و « هستند انسان ایهای رایانهبرنامه»، «است

هتای بنیتادین در حتوزۀ علتوم     جزو استتعاره « است ساختمان
 هتای عنوان واکاوی با (1397) بامشادی و انصاریاناند. رایانه
ه اند که پس از اصطالحات، استعاروسی پی بردهبیست خبری
های خبتری  زبانی در عنوان گیرترین ویژگیترین و چشممهم
 وسی )شبکة دوم سیما( است.بیست

 پایگاه نظری
عنوان یکی در سنت مطالعات ادبی و بالغی همواره استعاره به

تترین و  ترین صنایع ادبی مطرح بوده است که پیچیتده از مهم
 ترین صتورت آن در زبتان شتعر تجلتی یافتته استت.      خالقانه

آفرینی و ویژه شعر، ابزاری برای زیباییاستعاره در ادبیات، و به
 آید. استعاره یکیبیان خالقانة مفاهیم و مضامین به شمار می
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 بته  معنابنیتاد  در رویکترد  پتژوهش  محورهای ترینکانونی از

 در تحتول  تترین مهتم  به طوری کته  هست؛ زبان نیز مطالعة

دانستت   استتعاره  بته  تتوان توجته  می را شناختی شناسیزبان

ای ایدۀ مطالعة استتعاره ایتدۀ تتازه   (. البته 8: 1991، 1)النگاکر

های آن را شاید بتوان در کارهای ارستطو یافتت   نیست؛ ریشه
تواند بته ستبب روابت     می«( نام»نویسد یک گزاره )یا که می

اولیة خود دارای تفسیرهای گونتاگون باشتد. از ایتن رو، ایتن     
های دیگر جایگزین شتود؛ زیترا میتان    گزارهتواند با گزاره می

ها مشابهت وجود دارد. در نتیجته، مفهتوم یتا شتیئی کته      نام
توانتد بته کمتک    شتود متی  توس  یک استعاره توصتیف متی  

(. آنچته  2014، 2واحدهای معنایی متفاوت بیان گردد )یوریونتا 

شناستان  ای استت کته زبتان   ستابقه تازگی دارد نگاه نو و بتی 
شناستان شتناختی   انتد. زبتان  عاره ارا ته کترده  شناختی به است

برخالف پیشینیان که استعاره را موضوعی صرفاً زبانی قلمداد 
دانستند، بتر ایتن   ای ادبی میکردند و آن را صنعت و آرایهمی

ای زبانی، بلکه فرایندی مفهومی و باورند که استعاره نه پدیده
انستان   شناختی است که نقش بنیادین در نظام مفهومی ذهن

های اجتمتاعی، عقلتی و   دهی و سازماندهی تجربهو در شکل

در  3هتای مفهتومی  کنتد. استتعاره  احساسی روزمرۀ او ایفا متی 

شوند و از ایتن رو، مطالعتة   های زبانی پدیدار میجامة استعاره
های زبانی راهی است به سوی شناخت هر چه بیشتتر  استعاره

جز زبتان، نمتود عینتی    ماهیت و کارکرد ذهن انسان. البته به 
استعاره در دیگر محصوالت ذهن و اندیشة انسان )مانند انواع 

ای کته در  تترین نظریته  شدهشود. شناختههنرها( نیز یافت می
شناسی شتناختی پیرامتون استتعاره ارا ته شتده      چارچوب زبان

؛ لیکتاف و جانستون،   1993نظریة استعارۀ مفهومی )لیکتاف،  
 ( است.1999، 1980

ستعارۀ مفهتومی نخستتین بتار توست  لیکتاف و      نظریة ا
( ارا ه گردید. یکی از دستتاوردهای برجستتة   1980جانسون )

شناستتی شتتناختی شناستتایی شتتماری از   لیکتتاف در زبتتان 

هتای انتزاعتی و   بود که زیربنای مفهوم 4های مفهومیاستعاره

آید؛ بترای  شیوۀ تفکر ما دربارۀ جهان و خویشتن به شمار می
های مفهومی ایتن استت کته    ترین استعارهمهم مثال، یکی از
و « بتاال »را بتا جهتت   « پرتکاپو، فعال»یا « خوب»چیزهای 
« پتایین »را بتا جهتت   « تحترک ایستا، بی»یا « بد»چیزهای 

                                                                         
1. R.W. Langacker 

2. V. O. Yuryevna,  

3. conceptual metaphor 
4. conceptual metaphor 

تتوانیم  کنیم. برپایة این استعارۀ مفهومی است که میبیان می
، having ‘down timeیا  we’re feeling lowبگوییم 

 they areیتا   things are looking upوییم یا اینکه بگ

up and goingهای بنیادین متا  . این استعاره بازتاب تجربه
از جهان پیرامون است هنگامی که کودک هستتیم؛ هنگتامی   

کنیم؛ هنگتامی کته دراز   افتیم و احساس بدی پیدا میکه می
رستیم و چتون   تحرکی میکشیم و به حالت ایستایی و بیمی

کنتیم  یابیم و احساس خوبی پیدا میشویم پویایی میبلند می
 (.2-3: 2014مور، )تیلور و لیتل

استعارۀ مفهومی )یا استتعارۀ شتناختی( یعنتی درک یتک     
ایده یا قلمرو مفهومی براساس یک ایده یتا قلمترو مفهتومی    
دیگر؛ بنابراین در استعاره نگاشت یک قلمرو مفهومی )قلمترو  

دهتد؛  ( روی متی 6یگر )قلمرو مقصتد ( بر قلمرو مفهومی د5مبدأ

در نتیجه، به کمک قلمرو مبدأ که معمتوالً عینتی و ملمتوس    
است، به درک قلمرو مقصد که معموالً انتزاعتی و نتاملموس   

از »گتوییم  شویم؛ برای مثتال، وقتتی کته متی    است نا ل می
، در واقع از «انگار روی ابرها بودم»یا « خوشحالی پر درآوردم
های فیزیکتی  که جزو قلمرو مفهومی جهت مفهوم جهت باال

است برای بیان مفهوم خوشحالی کته جتزو قلمترو مفهتومی     
احساسات است استفاده کردیم؛ بنابراین در اینجتا بتا استتعارۀ    

سروکار داریتم. نگاشتت بتین    « خوشحالی باالست»مفهومی 
توان به شتکل زیتر   قلمرو مبدأ و مقصد در این استعاره را می

 نشان داد.
 

 

 روش پژوهش
شناستی شتناختی   بنیاد و مبتنی بر زبتان پژوهش حاضر پیکره
هتای خبتری   های پژوهش متشکل از عنواناست. پیکرۀ داده

 حاوی استعاره در هشت روزنامة ورزشی شتامل هتدف، خبتر   
پیتروزی، شتوت و   ورزشی، گتل،   ورزشی، ابرار ورزشی، ایران

ماهته از اول شتهریورماه تتا    استقالل در یک بازۀ زمتانی سته  
هتای  استت. جتدول زیتر تعتداد عبتارت      1398ماه پایان آبان

                                                                         
5. source domain 
6. target domain 

 احساسات جهت

 قلمرو مقصد قلمرو مبدأ

 مفهومی نگاشت
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هتای ورزشتی   شده از هتر یتک از روزنامته   استعاری استخراج
 دهد.گفته را نشان میپیش

های شده و تعداد استعارههای ورزشی بررسیروزنامه .1جدول 
 ز آنهامستخرج ا

 های استعاریتعداد عبارت عنوان روزنامة ورزشی ردیف

 65 هدف 1

 52 خبر ورزشی 2

 30 ایران ورزشی 3

 26 ابرار ورزشی 4

 25 گل 5

 25 پیروزی 6

 24 شوت 7

 9 استقالل 8

 256 مجموع

 
تتوان دیتد، در مجمتوع    طور که در این جدول متی همان
بررستی شتده استت.    عبارت استعاری استتخراج و   256تعداد 

هتای استتعاری   های خبتری و عبتارت  پس از استخراج عنوان
ها در چارچوب نظریتة استتعارۀ مفهتومی    موجود در آنها، داده

و نیتتز ( 1999، 1980، 2؛ لیکتتاف و جانستتون 1993، 1لیکتتاف)

های مبدأ استتعاری  پیرامون حوزه 3های کووچشبرپایة دیدگاه

 اند.گرفته( مورد بررسی قرار 2010)کووچش، 

 هابررسی داده
از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررستی قلمروهتای مبتدأ در    

ز یتک ا  های مرتب  با حوزۀ فوتبال است، در ادامه، هراستعاره
هتتای استتتعاری شتتده در عبتتارتقلمروهتتای مبتتدأ شناستتایی
ی های ورزشی بته ترتیتب فراوانت   مستخرج از عناوین روزنامه
 گیرند.کاربرد مورد بررسی قرار می

 جنگ
قلمرو مفهومی جنگ و رویدادها و ابزارهتا و پیامتدهای آن   

های حوزۀ فوتبال است؛ پرکاربردترین قلمرو مبدأ در استعاره
تترین  را بایتد رایتج  « فوتبال جنگ استت »بنابراین استعارۀ 

استعارۀ مفهومی در این زمینه دانست و این واقعیتتی استت   
اند )از آن مهر تایید زدهکه برخی از پژوهشگران دیگر نیز بر 

                                                                         
1. G. Lakoff 

2. G. Lakoff  & M. Johnson 
3. Z. Kövecses 

؛ طوستتی نصتترآبادی و روشتتن، 2012، 4جملتته لواندوفستتکی

های گیری نگاشت(. این استعارۀ مفهومی سبب شکل1395
مفهومی بسیاری میان مفتاهیم جنتگ بتا مفتاهیم فوتبتال      

توان موارد زیتر را  ها میترین نگاشتشود. از جملة مهممی
 نام برد.

گرفته در قالب استعارۀ شکلهای مفهومی نگاشت .2جدول 
 «فوتبال جنگ است»

 مفهوم مقصد  مفهوم مبدأ

 مسابقة فوتبال  جنگ، نبرد، جدال

 محل تیم فوتبال  اردوگاه

 سرمربی فوتبال  فرماندۀ جنگ

 کاپیتان تیم  فرماندۀ جنگ

سرباز، مهاجم، 
 بازیکن فوتبال  جنگجو

 تیم فوتبال  لشکر، ارتش

 رفتن به سمت دروازۀ مقابل  حمله

  دفاع
توپ به  جلوگیری از ورود
 دروازۀ خود

 دروازه  سنگر

 باندروازه  سنگربان

 شوت به سمت دروازه  شلیک

 ارسال هوایی توپ  نبرد/جنگ هوایی

 باختن  تیر خوردن

 پیروزی  فتح

 گل زدن  تیر زدن

 بازیکن گلزن  اندازتیر
 

تتتوان در هتتای استتتعاری فتتوق را متتی تجلتتی نگاشتتت
دهتد قلمترو   های خبری زیر مشاهده کرد که نشان میعنوان

ی و تواند در نقش یک منبع غنمیمفهومی جنگ تا چه اندازه 
 های مربوط به فوتبال عمل کند:زاینده برای استعاره

بتر ستر سترخ برتترب )خبتر       نتگ جپرستپولیس؛  -تراکتور (1
 شهریور( 7ورزشی، 

 شهریور( 9سرخ )خبر ورزشی،  فاتح جنگدنیزلی،  (2
یران )ا نبردهای هواییآمار بازی پرسپولیس؛ شجاع برندۀ  (3

 شهریور( 3ورزشی، 
 5دهنتد )پیتروزی،   جتایزه نمتی  ختورده  کر شکستلشبه  (4

                                                                         
4. M. Lewandowski 
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 شهریور(
 احسان برای جشن تبریز کافی بود )خبر ورزشتی،  شلیک (5

 شهریور( 9
 مهر( 1)خبر ورزشی،  تیر خورداستقالل  (6
 مهر( 22به نام سید جالل )پیروزی،  ایفرمانده (7

استتتراماچونی بتترای متتدعیان   ستتربازانختت  و نشتتان  (8
 آبان(  4)استقالل، 

بته کتامبوج؛ همته پشتت ویلمتوتس       حمله نقشةبررسی  (9
 مهر ( 17)ایران ورزشی، 

 مهر( 13تیراختور صدر را زد )هدف،  تیراندازتک (10
 تیتر آختر را زد  رسپولیس صفر؛ فرجتی  پ -1شهر خودرو  (11

 مهر( 13)ابرار ورزشی، 
آهتتن را ویتتران کتترد )خبتتر ستتپاهان ذوب حملتتة هتتوایی (12

 مهر( 13ورزشی، 
وق، کتاربرد مفتاهیم   هتای استتعاری فت   عالوه بر نگاشت

افکتن،  مرتب  با جنگ مانند مانور، عملیات، مسلستل، ، بمتب  
لتب  های خبری زیتر جا کمربند انتحاری و غیره نیز در عنوان

 توجه است. 
 آبان( 23در خاک اردن )پیروزی،  مانور قدرت (13
 آبان( 23)خبر ورزشی،  عملیات فتح با دستور حمله (14
 تقاللماچونی با اسآبی؛ پنجمین برد متوالی استرا مسلسل (15

 )ایران ورزشی(
 های ژنرالافکنجوالن بمبوب آهن صفر؛ ذ -2سپاهان  (16

 مهر( 13در آسمان لیگ )هدف، 
را محکتتم  دهای انتحتتاریکمربنتتاستتتقالل؛ -آهتتنذوب (17

 مهر( 4ببندید. )هدف، 

 طرحوارۀ مسیر

بیانگر یک مسیر حرکت است که دارای نقطة  1طرحوارۀ مسیر

پیوسته بین ایتن  همای از نقاط بهآغاز، نقطة پایان و مجموعه
دهنتد )ایتوانز و گترین،    دو بوده که طول مسیر را تشکیل می

های زیربنایی در گفتمان فوتبال (. یکی از استعاره185: 2006
 که مبتنی بر طرحوارۀ مسیر شکل گرفته است، عبارت استت 

ایتن طرحتواره در متورد    «. رقابت فوتبال یک مسیر است»از: 
صورت تورنمنت یا لیگ برگزار هایی صادق است که بهرقابت
شود و در آن هر تیم باید تعدادی مسابقه انجام دهد تتا در  می

توانتد بته مقتام قهرمتانی یتا      نهایت مشخص شود که آیا می

                                                                         
1. PATH schema 

مستیر نقطتة   های باالی جدول دست یابد یا خیر. در این رده
آغاز، نقطة پایان، بلنتدی، پستتی، صتعود، ستقوط، ایستتگاه،      

های فوتبال در طتی ایتن   توقف، مانع و غیره وجود دارد و تیم
شوند. سه عنوان خبری مسیر با شکست یا موفقیت روبرو می

 وضوح بیانگر وجود این نگاشت مفهومی است.زیر به

)گتل،   جهانیمسیر جام تقابل فوتبال ایران با کامبوج در  (18
 مهر( 18
گردیم )خبر برمی مسیر قهرمانیهواداران حمایت کنند به  (19

 شهریور( 25ورزشی، 

رقابتت  »وجود طرحوارۀ مسیر و پیدایش استعارۀ مفهومی 
هتای  گیتری نگاشتت  موجب شتکل « فوتبال یک مسیر است

ترین آنها به مفهومی بسیاری در این حوزه شده است که مهم
  شرح زیر است:

 ۀگرفته در قالب استعارهای مفهومی شکلنگاشت .3جدول 
 «رقابت فوتبال یک مسیر است»

 مفهوم مقصد  مفهوم مبدأ

 تیم مقابل  سد، مانع

 نتیجة تساوی  توقف

 ردۀ اول جدول  قله

 ردۀ آخر جدول  قعر

 حرکت به سوی ردۀ اول  صعود

 حرکت به سوی ردۀ آخر  سقوط

 نتیجة برد  گام صعود

تازی، یکه
  پیشتازی

باالتر از قرار گرفتن در ردۀ 
 هادیگر تیم

  کورس
رقابت برای کسب ردۀ 

 باالتر

 هر مسابقة فوتبال  ایستگاه

 
هایی که زیر آنها خ  کشیده شتده  های زیر، واژهدر مثال

گفته و مفاهیم مترتب   های مفهومی پیشاست بیانگر نگاشت
 ای مسیر هستند. انگارهبا طرحوارۀ 
 
لطفی تتاریخیب )ایتران   ؛ کمسراشیبی تازهامیدها در یک  (20

 مهر( 17ورزشی، 
 مهر( 6افتاد )هدف،  قلهپرسپولیس از  (21
 مهر( 6با دو شوت تماشایی )خبر ورزشی،  سفر به صدر (22
بعد از بردهای  توقفپیکان صفر؛  -فوالد خوزستان صفر (23
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 مهر( 4طالیی )ابرار ورزشی، 
 18ها )خبر ورزشتی،  به افتخار خانم صعودبرای  گام بلند (24

 مهر(
 شهریور( 13شاهین )هدف،  توقفداماش،  پیشتازی (25
گیتر  نفتس  کتورس نیروی زمینی، استتقالل و پیکتان در    (26

 شهریور( 16)هدف، 
سیرجان  ایستگاهپارس جم؛ بازگشت به لیگ از -گهرگل (27

 شهریور( 21)خبر ورزشی، 
 )شوت(  راه افتاداستقاللِ استراماچونی  (28

 متافیزیک
یکی دیگتر از قلمروهتای مبتدأ استتعاری در فوتبتال قلمترو       

هایی چون طلسم، جادو، معجزه، مفاهیم متافیزیکی است. واژه
اند که بترای  اسطوره، نحسی و غیره بیانگر مفاهیم متافیزیکی

های استعاری در حتوزۀ فوتبتال بته کتار گرفتته      سازیمفهوم
 شود. می
 
 طلسم -1

های کاربردترین مفاهیم متافیزیکی که مبدأ استعارهیکی از پر
گیرد مفهوم طلسم است که مفهومی در حوزۀ فوتبال قرار می

های خبری زیتر  هایی از کاربرد استعاری آن را در عنواننمونه
 توان دید:می
استتراماچونی شکستت. )خبتر     طلستم کابوس تمام شتد،   (29

 مهر( 9ورزشی، 
 مهر( 24)خبر ورزشی،  طلسم لعنتی (30

 
 نحسی -2

دیگر مفهوم متافیزیکی نسبتاَ رایج در گفتمان فوتبال مفهوم 
های خبری زیر مشتاهده  نحسی و شومی است که در عنوان

کته بیتانگر مفهتوم    « ستیاه گربه»شود. کاربرد اصطالح می
های خبری فوتبال جالب نحسی و شومی است نیز در عنوان

یاه استعاره از تیم ملی بحرین است سگربه 33است. در مثال 
که همواره در برابر تیم فوتبال ایران رقیبی خطرنتاک بتوده   

 است.
 
همچنان گریبتانگیر استتقالل خوزستتان، ملتوان      نحسی (31

 شهریور( 25انزلی، سرخپوشان )هدف، 
 مهر( 24)پیروزی،  شومطلسم  (32
ادامته پیتدا    سیاهگربههای تیم ملی در خانة طلسم نبردن (33

 مهر( 24کرد )گل، 
 
 جادو -3

ویتژه رویتدادهایی ماننتد پیتروزی     گاه رویدادهای فوتبال و به
درخشان یا غیرمنتظره و گل زدن با کمک مفهتوم جتادو کته    

 شوند. مانند نمونة زیر:مفهومی متافیزیکی است بیان می

 6شتمارۀ   جتادوی زادگان؛ بخش با گل کنعانیبرد روحیه (34
 شهریور( 26)ایران ورزشی، 

عالوه بر این گاه بازیکنان فوتبتال را جتادوگر و حرکتات    
آنها را در زمین مسابقه جادو می نامند؛ برای مثال در فوتبتال  

 ایران علی کریمی به جادوگر معروف است.
 
 معجزه -4

معجزه یکی دیگر از مفاهیم متافیزیکی است که بترای بیتان   
انگیتز در فوتبتال بته کتار     العتاده و شتگفت  رویدادهای ختارق 

 رود:می

پرسپولیس را در شتیجیاژوانگ هتم دیتدم     معجزۀقطبی:  (35
 آبان( 12)ایران ورزشی، 

 
 اسطوره -5

های ورزشی قدیمی بتا  ها و شخصیتگاه از برخی فوتبالیست
ای شتود کته درواقتع گونته    عناوینی همچون اسطوره یاد متی 
نمایی استت. ایتن مفهتوم کته     احترام گذاشتن همراه با بزر 

رود عنوان قلمرو مبدأ استعاری در حوزۀ فوتبال به کتار متی  به
آیتد؛  نمونة دیگری از کاربرد مفاهیم متافیزیکی به حساب می

بتازیکن  « حستن روشتن  »هتا بته   در مثال زیر، اسطورۀ آبتی 
 پیشکسوت تیم استقالل اشاره دارد:

 شهریور( 16ها )شوت، آبی اسطورۀگفتگوی اختصاصی با  (36
 
 جهنم و برزخ -6

اند که مفاهیم جهنم، دوزخ و برزخ نیز جزو مفاهیم متافیزیکی
هتای  ها یتا مستابقه  صورت استعاری برای اشاره به موقعیتبه

 روند:دشوار و پرچالش در فوتبال به کار می
 
؛ فترار منصتوریان از   1آهتن  ذوب -1صنعت نفت آبادان  (37

 شهریور( 30آبادان )خبر ورزشی،  جهنم
 شهریور( 3االهلی )خبر ورزشی،  برزخبرانکو در  (38
 سوپرمن -7
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کاربرد مفهوم سوپرمن برای اشاره به بازیکنان پرستپولیس در  
عنوان خبتری زیتر از دیگتر متوارد کتاربرد قلمترو مفهتومی        

 آید:متافیزیک به شمار می

)= بازیکنتتان پرستتپولیس(  هتتاستتوپرمنستتوپرجام بتترای  (39
 مهر( 16)شوت، 

 های طبیعیپدیده
هتای طبیعتی   کنیم و پدیتده ها در طبیعت زندگی میما انسان

کنیم؛ بنتابراین  گوناگونی را در محی  پیرامون خود تجربه می
های طبیعی نقش قابل تتوجهی  جای شگفتی نیست که پدیده

هتای گونتاگون زنتدگی و    ها در حتوزه گیری استعارهدر شکل
فعالیت انستان و از جملته در حتوزۀ فوتبتال بتازی کننتد؛ در       
مفتتاهیمی ماننتتد آتتتش، توفتتان، کتتوالک، آفتتتابی، آستتمان،  

 آتشفشان، گردوخاک، بهار، خزان و غیره: 

در اول و آختر بتازی    توفتان ؛ 2شاهین  -4سازی ماشین (40
 مهر( 4)ابرار ورزشی، 

 3نب )ابرار ورزشی، طارمی مقابل محمدی و زیدا کوالک (41
 شهریور(

 مهر( 30استقالل دوباره آبی شد )شوت،  آسمان (42
تتیم ملتی آفتتابی شتد.      ابتری نیمهویلتموس در وضعیت  (43

 آبان( 20)هدف، 
 شهریور( 2ها با یک گل )شوت، سرخابی بهار و خزان (44
کونتته را بگیتر )ایتران     آتشفشتان اینتتر؛ جلتوی   -میالن (45

 شهریور( 30ورزشی، 
، استتتراماچونی در گردوختتاک کتتردن استتتقالل در زمتتی (46

 آبان( 16کنفرانس )خبر ورزشی، 

 حیوانات
قلمرو حیوانات یتک از قلمروهتای مبتدأ بستیار زایتا در      

هتتا و هاستتت. بتتر ایتتن استتاس، افتتراد و ویژگتتیاستتتعاره
ها و رفتارهای حیوانی بیان کمک ویژگیرفتارهای آنها به

حیوانات نیز شوند. عالوه بر این، اجزای بدن و درک می
سازی قلمروهای انتزاعی بته کتار   فراوانی برای مفهومبه
های مستخرج (. در استعاره19: 2010روند )کووچش، می

هتای خبتری فوتبتال بعضتی اوقتات بازیکنتان       از عنوان
صتورت  فوتبال و بعضی اوقات کلیت یک تیم فوتبال بته 

گردد. ایتن  سازی میمثابه یک حیوان مفهوماستعاری به
شود اعضتای بتدن حیوانتات،    اشت مفهومی سبب مینگ

ها و رفتارهای آنها برای اشتاره بته بازیکنتان یتا     ویژگی

ها و رفتارهای آنها به کار های فوتبال و بیان ویژگیتیم
 گرفته شوند.

 آبان( 4)پیروزی،  پنجة شیر (47
 آبان( 1در شهر قدس )استقالل،  غرش شیر (48
شتدند. )گتل،   دور هم جمع  یوزهاتیم ملی شکل گرفت؛  (49

 مهر( 17
 آبان( 4زخمی )خبر ورزشی،  بال شاهینسرخ با  پرواز (50
 آبان( 4)هدف،  شاهینبه صورت  پنجه (51

عنتوان لقتب استتعاری    در برخی موارد نام یک حیوان به
آیتد  صورت کامال متعارف و جاافتاده درمییک تیم ورزشی به

و اهتتالی فوتبتتال آن تتتیم را بتتا لقتتب استتتعاری متتوردنظر    
که برای اشاره به تیم ملتوان  « قوی سپید»شناسند؛ مانند می

 رود:بندر انزلی به کار می

 قتوی ستپید  انگیز ملوان؛ کستی بته فکتر    حال و روز غم (52
 شهریور( 13نیست )خبر ورزشی، 

 ماشین و ابزار
ها و ابزارها بترای کتار کتردن، بتازی کتردن،      مردم از ماشین

کنند. عتالوه بتر ایتن،    جنگیدن و حتی لذت بردن استفاده می
هتای مترتب  بتا آنهتا در     ها و ابزارها و هم فعالیتهم ماشین

هتای استتعاری نیتز نقتش دارنتد )کتووچش،       پیدایش عبارت
هتای مبتنتی بتر    (. در زمینة فوتبتال نیتز، استتعاره   20: 2010

 ماشین/دستگاه، دارای نمود چشمگیری است:

 آبان( 30افتد )خبر ورزشی، سرخ با نفت راه می قطار (53
)خبر  ماشین کوکیبود، ویلموتس  ماشین واقعیروش کی (54

 آبان( 28ورزشی، 
 11بازیکن )ابرار ورزشتی،   13تیم ملی فوتبال با  استارت (55

 شهریور(
از روی تتا استتتقالل   موتتور گلزنتی دیاباتتته روشتن شتتد    (56

 آبان( 11)گل، تراکتور رد شود 
 آبان( 4سپاهان را کشید )شوت،  ترمزسایپا  (57
 مهر( 28گرم شد. )شوت،  لموتور استقال (58

های خبری باال گاه یک تیم و گاه یک شخص در عنوان
 است.سازی شدهمثابه ماشین مفهوم)سرمربی یا بازیکن( به

 بازی و ورزش
هتایی هستتند کته اغلتب بترای      بازی و ورزش دارای ویژگی



 1399پاییز  ،12 یاپیپ ،4 ۀشمار، (دیجد یسوم )سر ۀدورشناسی اجتماعی، زبان    10

رونتد؛ بترای مثتال، بستیاری از     مقاصد استعاری به کتار متی  
و قوانین خاصی هستند و همین ویژگتی   ها دارای قواعدبازی

او قواعد بتازی  »شوند؛ مانند های میمنجر به پیدایش استعاره
(. در زمینتة فوتبتال   20: 2010)کتووچش،  « کندرا رعایت می

نیز گاه برای بیان مفاهیم گوناگون از مفاهیم مربوط به ستایر  
عنوان مبتدأ استتعاری استتفاده    های ورزشی بهها و رشتهبازی
 شود، مانند موارد زیر:یم

 7در تبریز )ایتران ورزشتی،    شطرنجپرسپولیس؛ -تراکتور (59
 شهریور(

مات جعفری، نادریان، هرمزی، امامی و خادمی بزرگان را  (60
 مهر( 6)هدف،  کردند

 مچ کالدرون را خوابانتد ؛ دنیزلی 0پرسپولیس  -1تراکتور  (61
 شهریور( 9)ابرار ورزشی، 

 9یتد لطفتاب )استتقالل،    بتا استتقالل را تمتام کن    ماروپله (62
 شهریور(

 مهر( 1)گل،  گل یا پوچ؛ 1پرسپولیس  -0استقالل  (63
 

نکتة جالب توجه اینجاست که حتی در مواردی از مفاهیم 
خود ورزش فوتبال برای بیتان استتعاری مفتاهیم دیگتری در     

، پیروزی تیم جواد نکونام 64شود؛ در مثال فوتبال استفاده می
به سایر « پاس گل»عنوان محمدی بهدر برابر تیم یحیی گل

ستازی شتده استت. در مثتال بعتدی، وضتعیت       رقیبان مفهوم
مثابه موقعیت آفساید در بازی پدیدآمده برای فرهاد مجیدی به

 سازی شده است.فوتبال مفهوم

نکونام به مدعیان؛ کشیدن ترمتز یحیتی )گتل،     پاس گل (64
 شهریور( 30
 مهر( 13)هدف،  تلة آفسایدفرار فرهاد از  (65

 ساختمان
( انستان دارای تجربته و درک   19: 2010به باور کووچش )
ساز و ستاختمان استت؛ چترا کته بترای      ومستقیم از ساخت

سرپناه، کار، ذخیرۀ مواد و دیگر موارد بترای ختود، خانته و    
سازد. در نتیجة این تجربه، هم خود بنتای  دیگر بناها را می

وستاز متی توانتد    ل ساختفیزیکی، هم اجزای آن و هم عم
های گوناگون در ذهن و زبان او قرار گیترد. در  مبدأ استعاره

زمینة فوتبال نیز مواردی از کاربرد قلمرو مفهومی ساختمان 
 توان مشاهده کرد:را می
 مهر( 13بر سر سرخپوشان  )شوت،  آوار شهرخودرو (66
 3)هدف،  صدر در قلعة زرد؛ 2سپاهان  -0شاهین بوشهر  (67

 شهریور(
 مهر( 11تراکتور به صدر )خبر ورزشی،  کشیاسباب (68
)خبتتر  ویتتران کتتردآهتتن را حملتتة هتتوایی ستتپاهان ذوب (69

 مهر( 13ورزشی، 
 آبان( 26در تیم ملی )خبر ورزشی،  تکانیخانه (70

هتایی چتون آوار، قلعته،    های خبتری بتاال واژه  در عنوان
تکانی همگی بیانگر مفتاهیم  کشی، ویران کردن و خانهاسباب
با ساختمان و خانته هستتند کته بترای بیتان مفتاهیم       مرتب  

 اند.مرتب  با فوتبال به کار گرفته شده

 سالمت و بیماری
(، حتوزۀ ستالمت و بیمتاری از    19: 2010به بتاور کتووچش )  

های پرکاربردی است که در نقش قلمرو مبتدأ استتعاری   حوزه
های کلتی مترتب  بتا    شود. در این راستا، هم ویژگیظاهر می
عنتوان  های ختاص بته  و بیماری و هم برخی بیماری سالمت

هتای  گیرند. بررستی داده مبدأ استعاری مورد استفاده قرار می
دهتد کته مفتاهیمی همچتون سترگیجه،      پژوهش نشان متی 

برای بیان « حال آمدن»ویروس، اپیدمی و همچنین اصطالح 
 رود. مفاهیم فوتبال به کار می

 ن(آبا 30کالدرون )خبر ورشی،  سرگیجة (71
مصتتدومیت دوبتتاره بتته جتتان استتتقالل افتتتاد.   ویتتروس (72

 مهر( 4)استقالل، 
 شهریور( 5مصدومیت )گل،  اپیدمی (73
 مهر( 28)هدف،  آیدحال میپرسپولیس با جالل  (74

 هنر
هتای  ستازی عنوان یک قلمرو مفهومی گتاه در مفهتوم  هنر به

استعاری فوتبال دارای نقش مهمی استت. از میتان هنرهتای    
تری هستتند.  موسیقی دارای نقش برجسته گوناگون، سینما و

هتای ستینمایی   زیتر از عنتوان فتیلم    76و  75هتای  در نمونه
صورت استعاری برای اشاره بته  ها( به)آشفتگی و سلطان قلب

وضعیت یک تیم خاص یا در تمجید از عملکرد یتک بتازیکن   
، از جتادوگری کته در   77است. در نمونتة  خاص استفاده شده
شود با عنوان هنر علی کریمی نسب داده می فوتبال ایران به

هشتم یاد شده است. در آخرین نمونه نیز از مفاهیم مرتب  بتا  
 است.موسیقی استفاده شده

 آبان( 25)ایران ورزشی،  آشفتگی (75
 مهر( 30)گل،  هاسلطان قلبعارف  (76
های جذاب از زنتدگی علتی کریمتی بته مناستبت      روایت (77
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 آبان( 18 )پیروزی، ؛ هنر هشتمسالروز تولدش
 آبان( 2)پیروزی،  رقص بندر به ساز پرسپولیس (78

 نور و تاریکی
انتتد و در هتتای بنیتتادین انستتاننتتور و تتتاریکی جتتزو تجریتته

ویتژه  کننتد؛ بته  ها نقش مهمتی ایفتا متی   گیری استعارهشکل
های آنهتا در قالتب شترای  آب و هتوایی     هنگامی که ویژگی

، ماننتتد (22: 2010متتورد استتتفاده قتترار گیتترد )کتتووچش،   
ستازی  مفاهیم نتور و تتاریکی در مفهتوم   «. های تردیدسایه»

ها و رویدادهای مرتب  با فوتبتال نیتز کتاربرد    استعاری پدیده
دارند. برای نمونه، شکستت در فوتبتال بته مثابته تتاریکی و      

شود. همچنتین  سازی میمثابه نور/روشنایی مفهومپیروزی به
نقاط ضعف آن به مثابته   مثابه نور وگاه نقاط قوت یک تیم به

 شود.تاریکی قلمداد می

)ایتران   فترار از تتاریکی  اولین برد استراماچونی در ایران؛  (79
 مهر( 9ورزشی، 

خت  حملته    نتوری در تتاریکی  ؛ 1پیکان  -2پرسپولیس  (80
 مهر( 29)هدف، 

 شهریور( 7در تبریز )پرسپولیس،  دریای نور (81
یک خ  دفتاعی خاکستتری: شتکاف در     هایروشنسایه (82

 مهر( 28تیم ملی )ایران ورزشی، سد 

 درس و مدرسه
های مبتنی بتر  های خبری فوتبال مواردی از استعارهدر عنوان

توان یافتت کته در آنهتا    قلمرو مفهومی درس و مدرسه را می
مثابتته مثابتته کتتالس درس و بازیکنتتان بتتهبتتازی فوتبتتال بتته

 شوند، مانند:سازی میآموزان مدرسه مفهومدانش

ها؛ فشتار شتب اول مهتر    اولیدربی کالس سرکل ایران  (83
 شهریور( 31)هدف، 

 مهر( 1شهرآورد )خبر ورزشی،  هایشاگرد اول (84
: تابستان خود را چگونته  مدرسهعبدی در  موضوع انشای (85

 مهر( 1به پایان رساندید؟ )پیروزی، 

 قدرت و سیاست
هایی ماننتد پادشتاه، ستلطان و شتهریار بترای      کاربرد استعاره
بازیکنان یا مربیان بزر  فوتبال امری رایج در ایتن  اشاره به 

عنتوان لقتب   بته « ستلطان »حتوزه استت. در فوتبتال ایتران،     
عنوان لقب استعاری علی به« شهریار»استعاری علی پروین و 
هتا،  دوستان رایج استت؛ عتالوه بتر ایتن    دایی در میان فوتبال

سریع  استفاده از مفهوم کودتا برای بیان اتفاقات غیرمنتظره و
شتود. ایتن   زیر دیتده متی   94های فوتبال نیز در مثال در تیم

توان مرتب  با حوزۀ قدرت و سیاست دانست که مفاهیم را می
صورت استعاری برای توصیف افراد یتا رویتدادها در حتوزۀ    به

 روند.فوتبال به کار می

 مهر( 2فوتبال جهان  )شوت،  پادشاهلیونل  (86

)= علتی   شتهریار دایی؛ شکارچی اعتداد؛ رکتورد   -رونالدو (87

 شهریور( 23دایی( در خطر )ایران ورزشی، 

)=  سلطاننشینی دنبال پست در پرسپولیس نیستم؛ عقب (88

 شهریور( 17علی پروین( )ایران ورزشی، 

در تاتنهام؛ در عرض چند ساعت پوچتینتو اختراج و    کودتا (89

 آبان( 30مورینیو سرمربی شد  )ایران ورزشی، 

 های دریاییدریا و فعالیت
توان وجتود قلمترو   های خبری فوتبال میدر تعدادی از عنوان

هتتای دریتتایی ماننتتد متتاهیگیری را مفهتتومی دریتتا و فعالیتتت
 90هتای  عنوان قلمرو مبدأ استعاری مشاهده نمود. در مثالبه
زیر، پیتروزی تتیم فوتبتال پرستپولیس مقابتل شتاهین        91و 

ماهیگیری و صید بیان شتده استت. در مثتال    مثابه بوشهر به
، تیم فوتبال بحرین که در برابر ایران به پیروزی رسید، بتا  92

 سازی شده است. مفهوم« بحر طویل»عنوان 

 آبان( 2روی نوار ساحلی )هدف،  ماهیگیری (90
 آبان( 4آسان در ساحل آرامش )ایران ورزشی،  صید (91
 مهر( 24)گل،  طویل« بحر» (92

 خورد و خوراک 
توانتد  عنوان یک قلمرو مفهومی که متی به« ورد و خوراکخ»

هتای  ها، هم فعالیتهم دربردارندۀ مفاهیم مربوط به خوراکی
های مربوط به آشپزی و تهیة خوردن و نوشیدن و هم فعالیت

های فوتبتال ایفتای   گیری برخی از استعارهغذا باشد، در شکل
 های زیر:کند، مانند نمونهنقش می

خطیتر بتود    پختت دستت یست مازاد استقالل خریدها و ل (93
 مهر( 3)گل، 

 مهر( 24ده درجه کمتر از ایران )هدف،  اشتهای عراق (94
 تشتنة گهر ستیرجان؛ یتاران استتراماچونی    گل -استقالل (95

 مهر( 11پیروزی در لیگ )ابرار ورزشی، 

 گیاهان
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ه با ای که در مواجههایی روزمرهها به سبب تجربهما انسان
رۀ ها داریم، دارای دانتش غنتی دربتا   و گلگیاهان، درختان 
با ایتن   ها و سایر مفاهیم مرتب  با آنها هستیم.اجزا، ویژگی
هتا را  های پتژوهش تنهتا دو متورد از استتعاره    حال، در داده

طور توان یافت که ریشه در قلمرو مفهومی گیاهان یا بهمی
 ها دارند. کلی روییدنی

 (مهر 11استقالل، گهر )گل پرپر کردناستقالل آمادۀ  (96
 9ف، )هتد  درو کنیمها را خاطر هواداران جامزاده: بهخلیل (97

 آبان(

مثابته  گهر سیرجان به، شکست دادن تیم گل96در مثال 
کستب   97سازی شده است و در مثتال  پرپر کردن آن مفهوم

 مثابه درو کردن آنها.های قهرمانی بهجام

 سایر قلمروهای مفهومی
ها را گفته، برخی از استعارهمفهومی پیشعالوه بر قلمروهای 

تتوان یافتت کته مترتب  بتا      های خبری فوتبال متی در عنوان
قلمروهای دیگتری هستتند ماننتد نظافتت، جترم و جنایتت،       
مایعات، خطر و ارتباطات. از آنجا هریک از این قلمروها تنهتا  

« ستایر »بندی اند آنها را جزو دستهدر یک استعاره یافت شده
 ایم.دهقرار دا

بتال  )منظور فوتبتال ایتران در برابتر فوت    تمیز علیه چرک (98
 مهر( 23بحرین( )هدف، 

 شهریور( 2، ورود ممنوع )خبر ورزشی، صحنة جرم (99
دند؛ مدعیان به هم پریدند، تهران و اصفهان به هم رسی (100

 مهر( 4)خبر ورزشی،  نقطة جوشلیگ روی 
بته صتدا درآمتد     آژیر قرمتز ؛ 1رسپولیس پ -فوالد صفر (101

 آبان( 14دف، )ه
 16استتتقالل )گتتل،   راداردو ختتارجی سرشتتناس در   (102

 شهریور(

دهتد کته در   شده تتا اینجتا نشتان متی    های انجامبررسی
های خبری مربوط به های استعاری مستخرج از عنوانعبارت
قلمرو مفهومی قابل شناسایی است که حتداقل دو   16فوتبال 

توان یافت. میهای پژوهش نمونه از هریک از آنها را در داده
هتای  شده و تعداد عبتارت جدول زیر قلمروهای مبدأ شناسایی
 دهد.تریب بسامد نشان میاستعاری وابسته به هر قلمرو رو به

 

 های فوتبالقلمروهای مفهومی مبدأ در استعاره .4جدول 

 درصد های استعاریعبارت تعداد قلمرو مفهومی ردیف

 30%  78 جنگ 1

 11%  29 مسیر 2

 11%  27 متافیزیک 3

 10%  25 های طبیعیپدیده 4

 9%  24 حیوانات 5

 8%  21 ماشین 6

 3%  8 بازی و ورزش 7

 3%  7 ساختمان 8

 2%  6 سالمت و بیماری 9

 2%  5 هنر 10

 2%  5 نور و تاریکی 11

 2%  4 درس و مدرسه 12

 2%  4 قدرت و سیاست 13

 1%  3 خوراکخورد و  14

 1%  3 های دریاییدریا و فعالیت 15

 1%  2 گیاهان 16

 2%  5 سایر )مایعات، جُرم، نظافت و ... ( 17

 عبارت استعاری 256 مجموع

دورۀ بازی کردن آنها به کار ویژه پس از پایان ها بهفوتبالیستها در فوتبال کته غالبتاً بترای اشتاره بته      برخی از استعاره



 13    فوتبال یادر گفتمان رسانه یمبدأ استعار یها: قلمروهااستعاره ریآوردگاه فوتبال در تسخباوندپور و همکار: 

شتتوند کتته همتتة حتتدی جاافتتتاده و متعتتارف متتیرود بتتهمتتی
دانند لقتب استتعاری   کنندگان فوتبال میمندان و دنبالعالقه

 هر فوتبالیست کدام است. برای مثال: 
 دایی: شهریارعلی 

 علی پروین: سلطان
 احمدرضا عابدزاده: عقاب

 نویی: ژنرالامیر قلعه
 یا: موشککمهدی مهدوی

 علی کریمی: جادوگر

تتوان  های خبری زیر میها را در عنواننمود این استعاره
 دید:

در خطتر   شتهریار ایی؛ شکارچی اعداد؛ رکورد د-رونالدو (103
 شهریور( 23)ایران ورزشی، 

 ستلطان نشتینی  دنبال پست در پرسپولیس نیستم؛ عقب (104
 شهریور( 17)=علی پروین( )ایران ورزشی، 

یتروزی،  )=عابتدزاده( )پ  عقابپرواز د( همبیرو )= بیرانون (105
 شهریور( 12
شتتهریور متولتتد شتتد؛ روز  22کیتتا در فوتبتتال مهتتدوی (106

 شهریور( 23)پیروزی،  پیماموشک قاره

 
بته لیتگ برتتر )علتی کریمتی( )خبتر        جادوگربازگشت  (107

 مهر( 22ورزشی، 
هتای فوتبتال نیتز بته چشتم      این موضوع در متورد تتیم  

 صورت استتعاری لقب خاصی را بهخورد و گاه به یک تیم می
ان که اشاره به تتیم ملتو  « قوی سپید»دهند. مانند نسبت می
 (.56 دارد )مثال

 گیریبحس و نتیجه
تترین قلمروهتای   دهد کته مهتم  های پژوهش نشان مییافته

ترتیتب بستامد عبارتنتد از: جنتگ، مستیر،      مفهومی مبتدأ بته  
و ابزار، بازی و های طبیعی، حیوانات، ماشین متافیزیک، پدیده

ورزش، ساختمان، سالمت و بیمتاری، هنتر، نتور و تتاریکی،     
مدرستته، قتتدرت و سیاستتت، آشتتپزی و ختتوراک، دریتتا و     

طتور کته دیتدیم قلمترو     های دریایی، گیاهتان. همتان  فعالیت
هتای  مفهومی جنتگ پربستامدترین قلمترو مبتدأ در استتعاره     

حاصتل از  ای است همسو با نتیجتة  فوتبال است و این نتیجه
انتد  ( کته دریافتته  1395پژوهش طوسی نصرآبادی و روشن )

هتای فوتبتال ریشته در استتعارۀ     درصتد استتعاره   48بیش از 
های دارند. با این حال، تفاوت« فوتبال جنگ است»مفهومی 
توجهی میان نتتایج ایتن پتژوهش بتا پتژوهش طوستی       قابل

دول اختصار در ج( وجود دارد که به1395نصرآبادی و روشن )
 زیر آمده است.

 (1395مقایسة نتایج کلی پژوهش حاضر با پژوهش طوسی نصرآبادی و روشن ) .5جدول 

 پژوهش طوسی نصرآبادی و روشن پژوهش حاضر 

 108 256 شدهتعداد عبارات استعاری شناسایی

 10 16 شدهتعداد قلمروهای مبدأ شناسایی

 جنگ جنگ پرکاربرترین قلمرو مبدأ

 ماشین و دستگاه مسیر دومین قلمرو مبدأ پرکاربرد

 های طبیعیپدیده متافیزیک سومین قلمرو مبدأ پرکاربرد

 حیوانات های طبیعیپدیده چهارمین قلمرو مبدأ پرکاربرد

 جادوگری حیوانات پنجمین قلمرو مبدأ پرکاربرد

 
( 1395جالب اینجاست که طوسی نصترآبادی و روشتن )  

هتای پرشتمار   ای مستیر و استتعاره  به وجود طرحتوارۀ انگتاره  
اند؛ در حالی که متا در ایتن   گرفته حول آن اشاره نکردهشکل

دومین قلمرو مفهومی پربسامد « مسیر»پژوهش دریافتیم که 
های فوتبال است و این قلمرو مفهومی نقتش  در میان استعاره

 اساسی در زبان استعاری فوتبال دارد. 
عنوان قلمرو مقصتد متورد   ما در این پژوهش فوتبال را به

( نقل 53: 1998گونه که از بیرد )بررسی قرار دادیم؛ اما همان
ای استت دوستویه و   کردیم، رابطتة ورزش و استتعاره رابطته   

مرو مبتدأ نیتز ظتاهر شتود؛ بترای      تواند در نقش قلورزش می
کنتد کته هتر دو    ( استدالل متی 120: 2005کووچش )مثال، 

عنوان مبتدأ استتعاری   فرهنگ آمریکایی و چینی از ورزش به
کننتد و  برای بیان مفاهیم مربوط به حوزۀ سیاست استفاده می

در هتتر دوی آنهتتا یافتتت « سیاستتت ورزش استتت»استتتعارۀ 
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در فرهنگ آمریکایی معموالً  شود؛ اما تفاوت اینجاست کهمی
عنتوان قلمترو مبتدأ استتفاده     از فوتبال آمریکایی یا بیسبال به

شود؛ ولی در فرهنگ چینی از تنیس روی میز، والیبال یتا  می
طور خاص طور کلی و فوتبال بهفوتبال. بحس نقش ورزش به

در پیدایش قلمروهای مبدأ استعاری خود نیازمند پژوهش )یتا  
یی( مجزا است که امیتدواریم در آینتده متورد    هاحتی پژوهش

 توجه پژوهشگران ایرانی قرار گیرد.
( را 2010) 1ریتوز  دلو کورتز پژوهش گفتةاین  نتایج کلی

سازی مسا ل اقتصادی به یاد دربارۀ اهمیت استعاره در مفهوم
ابتزاری  دارد که ادعا کنیم استعاره آورد و ما را بر آن میما می

مستا ل و رویتدادهای مترتب  بتا      سازیمفهوم بسیار مهم در
مورد استفاده قترار   هنرمندانه ایگونه به فوتبال است و اغلب

بته   را کترده، او  جلتب  ختود  بته  را مخاطتب  توجه گیرد تامی
 گونتاگون  ارتبتاطی  کارکردهای و نماید ترغیب پیگیری خبر

 را ورزشی خبری عناوین در هااستعاره باشد. درمجموع، داشته
 توجته  دانست: التف( جلتب   کارکرد عمده سه دارای توانمی

ب(  آن؛ پیگیتری  و مطالعته  بته  او ترغیتب  و خبر به مخاطب
فوتبال به  انتزاعی و پیچیده موضوعات و مفاهیم بیان تسهیل
 درک به ج( کمک ای هنرمندانه و جذاب از سوی رسانه؛شیوه

 ایتن  در مجموع، .مخاطب سوی از موضوعات و مفاهیم این

 و رسانه میان ارتباط تحکیم و تسهیل به سرانجام کارکرد سه
 کتووچش  دیدگاه با همسو موضوع این انجامند ومی مخاطب

 کتارکرد  بتر  افتزون  استتعاره  اینکته  بتر  مبنتی  است (2014)

 دارد. یافتته  گفتمتان  در نیتز  مهمی ارتباطی کارکرد شناختی،
 خبرنگتاران  و گزارشتگران  توانتد بترای  می پژوهش این های

ستوی استتفادۀ بیشتتر و    ورزشی سودمند باشتد و آنهتا را بته   
ویژه فوتبال، بتا هتدف   های ورزشی، و بهتر از استعارهخالقانه

 جذب مخاطب و تأثیرگذاری بر او ترغیب نماید.

 منابع
(. 1395روشتتن ) و بلقتتیس محمدرضتتا نصتترآبادی، طوستتی

: ایتران  ورزشتی  هتای روزنامته  خبری عناوین در استعاره
، شناسیهای زبانپژوهشفوتبال.  استعارۀ موردی بررسی
 .37-48(، 15)پیاپی  2، شمارۀ 8سال 

زاده، خسترو و تفکتری رضتایی،    انصاریان، شتادی؛ غالمعلتی  
 از ایرایانتته علتتوم در استتتعاره (. بررستتی1395شتتجاع )
استی  شنهتای زبتان  پژوهششناختی.  شناسینزبا دیدگاه
 .155-171، 12، شمارۀ 6، سال تطبیقی

 و ایرایانته  علوم در استعاره بررسی(. 1393انصاریان، شادی )
 نامتة  . پایتان شناختی شناسیزبان دیدگاه از مجازی دنیای

 
 

 ه.شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاکارشناسی ارشد زبان
 واکتتتاوی(. 1397) انصتتتاریان شتتادی  و پارستتتا بامشتتادی، 
 در زبتانی  هتای ویژگتی : وستی بیستت  خبری هایعنوان
 2 شتمارۀ  ،2 دورۀ ،اجتماعی شناسینزبا. خبری جذابیت

 .42-53 ،(4 پیاپی)
 انصتاریان  شتادی  و محمتدابراهیمی  زینتب  پارستا؛  بامشادی،
 هتتایرستتانه زبتتانی گونتتة در مجتتاز و استتتعاره(. 1395)

 ،اجتمتاعی  شناستی زبتان . بنیادپیکره رویکردی: اقتصادی
 .49-57 ،1 شمارۀ ،1 دورۀ
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