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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
Metaphors are central to academic writing and scientific theorizing. To create awareness about 
the features of metaphor in English academic writing, this study investigated frequency, types, 
and key categories of metaphor in published articles of non-native speakers and compared them 
with those of native speakers. The data have been collected from 50 research articles with the 
topic of cancer and gene silencing. For description of frequency and types of metaphors, a sample 
section of articles was coded with manual metaphor identification procedure and for 
identification of key categories, a semi-automatic procedure including of software and manual 
analysis was conducted. Findings suggested that similar to the writing of native speakers, 
metaphor was a highly pervasive phenomenon in 2nd language academic writing of non-native 
speakers and indirect metaphor in comparison to direct and implicit metaphors led the rank type 
of metaphoricity. The results, however featured more number of key metaphor categories with 
higher variety of metaphorical words in the written discourse of non-native speakers. 
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 .مقدمه1

فردی پیروی متون هر رشتۀ دانشگاهی از اصول زبانی منحصر به

 ها و مقاالتدانشگاهی ازجمله کتابکند. یادگیری نگارش متون می

فرد آن رشته های زبانی منحصر بهعلمی، مستلزم یادگیری ویژگی

(. بر این اساس است که یادگیری مهارت 9002، 1هایلنداست )

ویژه دانشجویان نگارش به زبان انگلیسی برای دانشجویان،  به

شود جمله چالشهای اصلی محسوب میغیربومی زبان انگلیسی، از 

 (. 9002، 9بایبر)

دانشجویان، های اخیر به منظور تدریس مهارت نگارش بهدر دهه

رشتۀ انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، عمدتا تالش شده است تا 

(. 1221بایبر، های زبانی هر رشته مورد مطالعه قرار گیرد)ویژگی

-بیشتر مطالعات انجام شده، تحقیقات تحلیل پیکرۀ متون دانشگاهی

اند که برای تهیه و تدوین مطالب درسی و تبیین روش موثر 

اند. یکی از های زبانی هر رشته پرداختهبررسی ویژگیاموزشی به

ها که نقش اساسی در گفتمان دانشگاهی و این ویژگی

و همکاران،  3استیندارد؛ استعاره است )های علمی  پردازی نظریه

گرایی (.در روزهای اوج تفکر اثبات 9001سمینو، ؛ 9010

(positivism باورمحوری بر این بود که واقعیت باید با زبانی ، )

-زبان بهواضح و غیرمبهم بازگفته شود. بدیهی است در دورانی که 

شد، استعاره و کاربرد استعاری عنوان بازتابی از واقعیت تعریف می

عنوان نوعی انحراف از زبان معیار و عدول از اصول معنایی زبان، به

های  (. با نیرو گرفتن نظریه1223، 4اورتونیگرایی بود ) دوران تجربه

ه توسط امانوئل کانت مطرح ک "قیاس"شناختی و مفاهیمی چون 

(، conceptual metaphor theoryشد، نظریۀ استعارۀ مفهومی)

ماهیت عینی گفتمان علمی را زیر سؤال برد و عنوان داشت که 

ساز شود که در اساس استعارهواقعیت توسط ذهن انسان تعریف می

(. برپایۀ این ادعا، ذهن انسان 1210،  2و جانسون 5لیکفاست )

مفاهیم ناشناخته، غیرفیزیکی و انتزاعی را در قالب مفاهیم شناخته 

لیکف و همکاران، شده، فیزیکی و غیرانتزاعی درک می کند) 

                                                           
1- Hyland, K. 
2- Biber, D. 
3- Steen, G. 
4. Lakoff,G. 
5- Johnson,M 
7- Kovecses, Z. 

 

( و به همین علت است که ما از زندگی در قالب سفر، بحث 1210

لب ساختمان، انگاره در قالب و جدل در قالب جنگ، نظریه در قا

،  7کووچسگوییم )غذا وساختار اجتماعی در قالب گیاه سخن می

عنوان یکی از عناصر اصلی گفتمان (.امروزه استعاره به9015

دانشگاهی، تبدیل به موضوع مهمی در رشتۀ انگلیسی برای اهداف 

انشجویان و پژوهشگرانی ویژه شده است. اخیرا با افزایش شمار د

چاپ مقاالت خود در مجالت معتبر انگلیسی زبان دارند، که نیاز به

زبان دوم نیز افزایش یافته است نقش استعاره در نگارش بهتوجه به

رغم اهمیت استعاره در (. با این وجود علی9013چن و الی ، )

-پژوهش ها به بررسی ویژگی متون دانشگاهی، تاکنون شماری از

( functionو عملکرد )  formal properties) )های فرم 

استعاره در گفتمان دانشگاهی پرداخته اند. تحقیقات انجام شده، 

بررسی ویژگی هایی همچون پراکندگی استعاره در بخش بیشتر به

های مختلف متن و عملکرد آن ها  برای معرفی بحث، بسط و 

کشیدن و رد کردن منطق بحث در گفتمان  گسترش، به چالش

. اما تا امروز تعداد بسیار ) 9017،  1دورستاند )دانشگاهی پرداخته

کمی از مطالعات روی تعداد و انواع استعاره  درمتون دانشگاهی 

های کلیدی که نویسندگان اند. افزون بر این، استعارهتمرکز داشته

کنند نیز در ها استفاده میجدل در نگارش خود از آن برای بحث و

 اند.هیچ پژوهشی توصیف نشده

زبان دوم، به منظور ایجاد آگاهی درباره استعاره در نگارش به

توصیف تعداد و انواع استعاره و همچنین گروه پژوهش حاضر به

کار رفته در مقاالت پژوهشگران بومی های کلیدی بههای استعاره

ویژه پردازد. این تحقیق بهانگلیسی و پژوهشگران ایرانی میزبان 

برروی مقاالت پزشکی با موضوع ژنتیک و سرطان تمرکز دارد. 

که اکنون دلیل انتخاب این موضوع بیشتر مبتنی بر این واقعیت است 

ها و پژوهشگاه ها در ایران و سایر نقاط جهان  بسیاری از دانشگاه

( و 9015مبینی و همکاران، هایند)زمینه درحال انجام تحقیق در این

زبان چاپ مقاالت خود بهبنابراین تعداد زیادی از پژوهشگران نیاز به

-های استعاره در گفتمان پزشکی میانگلیسی دارند. بررسی ویژگی

دانشجویان پزشکی تواند برای اهداف تدریس مهارت نگارش به

 انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد.  بومی زبانغیر

                                                           
 
1- Dorst, L. 
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 . شناسایی استعاره در متن2

بهه اسهت   استعاره از دیدگاه شناختی رابطۀ مفهومی بین مشبه و مشبه

)برای مثال: بحث و جدل به مثابه جنگ،  بحث و جهدل بهه عنهوان    

-دلیل وجود وجه شبه شکل میبه ( که به  مشبه و جنگ بعنوان مشبه

مثابهه ابهزار   مثابهه سههاه و یها زبهان بهه     بحث بهه گیرد )همانند مقدمه 

ههایی  (.  با این تعریف نظری، مدل9017، 2سمینو و دیمجنجنگی()

بههرای شناسههایی انههواع اسههتعاره از جملههه اسههتعاره ی غیههر مسههتقیم 

(direct( مسههتقیم ،)indirect(و ضههمنی )implicit ارائههه شههده )

توسهط مهدلی بها عنهوان      9007غیرمسهتقیم در سهال    است. استعارۀ

 metaphor identification" )اسهههتعارهشناسهههاییروش"

procedure )(. بر پایۀ این مهدل، بهرای   9007ستین، تعریف شد )ا

تشخیص ماهیت استعاری یک کلمه، بایهد معنهای کلمهه در مهتن و     

نامهه  (، همان معنائی کهه در فرهنهگ  همچنین معنای  پایه )یا مستقیم

گانه ، اشیا و اجسام فیزیکی با اعضای بدن انسان، حواس پنج مرتبط

معنای کلمه در متن از معنای پایهۀ کلمهه    است، مشخص شوند. اگر

عنوان استعارۀ غیر مستقیم در نظر گرفتهه مهی   متفاوت باشد، کلمه به

-تونی که راجه  بهه  در م "دفاع"یا  "حمله"شود.  برای مثال کلمات 

مستقیم دریافهت  بحث و جدل بین افراد است، برچسب استعارۀ غیر

درگیههری "( ایههن کلمههات basicکننههد؛ چراکههه معنههای پایههۀ ) مههی

معنهای  ( است، در حالی که در متن، این کلمات بهattack)"فیزیکی

 اند. کار رفتهکه معنایی غیرمستقیم، است، به "پاسخ لفظی"

توسط گروههی از   9010استعاره در متن در سال شناسایی روش

محققان استعاره در دانشگاه آزاد آمستردام بهازنگری و تکمیهل شهد.    

بهرای بهاال بهردن     "روش شناسایی استعاره دانشگاه آزاد آمسهتردام "

بررسی هر کلمه به صورت بند و عبارت، به جایاعتبار کدگذاری، به

ههای ترکیبهی   نا ماننهد اسهم  پردازد و بهرای مهوارد اسهتث   جداگانه می

(compound nouns اسهم ،)  ( (ههای خهاproper nouns ، )

(، کلمههات چنههد  phrasal verbsهههای چنههد قسههمتی )  فعههل

( هم تاب  قوانین مجزایی است )بهرای مطالعهۀ   polywordsبخشی)

رجوع شهود(. افهزون بهر     9010استین و همکاران ، این جزییات به 

شناسایی استعارۀ مستقیم و این روش، در کنار استعارۀ غیر مستقیم به

به ههر  پردازد. بنابر این مدل، اگر مشبه و مشبهاستعارۀ ضمنی نیز می

عنوان استعارۀ مسهتقیم در نظهر   به، بهدو در متن موجود باشند، مشبه

ندید استعارۀ مستقیم شود . برای مثال درجملۀ زیر کلمۀ کاگرفته می

                                                           
2-Demjen, Z. 
 

 است:

داربست نانو فیبریک که ویژگهی سهاختارهای مهاتریس    

عنوان کاندید مناسبی برای مهندسهی بافهت   برون سلولی را دارند، به

 .شوندمحسوب می

هها  ایست که در فرهنهگ لاهات تنهها بهرای انسهان     کاندید کلمه 

 استفاده شده است و کاربرد آن برای داربست، استعاری است.  

اگهر کلمهات در    همچنین ، بر اساس این روش شناسهایی اسهتعاره،  

ای استعاره شوند، و یا کلمۀ استعاری در ساختار متن جایگزین کلمه

عنوان اسهتعارۀ  به قرینۀ معنوی شود، این موارد بهجایی از متن حذف

ای در جملهه  "آنها"شوند. برای نمونه کلمۀ ضمنی در نظر گرفته می

 کند:رۀ ضمنی را دریافت میزیر برچسب استعا

ی فونولیهک، بهه ویهژه    هابنابر طبق نتایج تحقیقات عامل

هایی که در گیاهان دارویی وجود دارند که قدرت انجهام فعالیهت   آن

 های ضد سرطان زا را دارند. 

-می شوند، که در متن به "عامل"ها در این مثال جایگزین کلمۀ آن 

 کار رفته است.صورت استعاری به

وسیلۀ با وجود اینکه اعتبار کدگذاری واژگان استعاری به    

های استعاره یابی در متن، بسیار باال گزارش شده است روش

( اما تعداد کمی از تحقیقات تا کنون با 9010)استین و همکاران ، 

متون بررسی تعداد و انواع استعاره در ها بهاستفاده از این روش

پژوهش توان بهاند. از میان این تحقیقات میدانشگاهی پرداخته

مقایسۀ تعداد استعاره در ( اشاره کرد که به9010استین و همکاران ) 

زبان گویان بومیگفتمان دانشگاهی، اخبار، ادبیات و مکالمۀ سخن

آمده این چنین عنوان دست پردازندو بر طبق نتایج بهانگلیسی می

صورت معناداری ها در متون دانشگاهی، بهکنند که تعداد استعارهمی

( نیز 9013بیشتر از سایر ژانرها است. بر طبق گزارش هرمان )

زبان انگلیسی گویان بومیبررسی کلمات در متون دانشگاهی سخن

صورت استعاری یک کلمه بهنشان داده است که از هر هفت کلمه، 

مستقیم، بیشترین تعداد فراوانی را استفاده می شود و استعارۀ غیر

( ادعا می کند که بدلیل 9005) 10دارد. در پژوهشی دیگر ریچارد

حجم باالتری از اطالعات انتزاعی در رشتۀ پزشکی، این رشته در 

د، کلمات استعاری بیشتری دارد. مقایسه با کامهیوتر و اقتصا  

مشابه با آنچه که دربارۀ تعداد و انواع استعاره عنوان شد، تقریبا 

                                                           
1- Richardt,S. 
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های کلیدی در نگارش متون دانشگاهی هیچ پژوهشی دربارۀ استعاره

توان وجود ندارد. یکی از دالیل کمبود تحقیق در این گستره را می

گ دانست. با در ی بزرهاچالش تشخیص کلمات استعاری در پیکره

یابی در متن های استعارهنظر گرفتن این واقعیت که استفاده از روش

 Wmatrixافزار  بسیار زمانبرند. اخیرا، یک سری از تحقیقات از نرم

اند. البته باید های بزرگ بهره بردهبرای شناسایی استعاره در پیکره

برای افزاری نیست که  نرم Wmatrixاین نکته توجه کرد که به

اهداف شناسایی استعاره درپیکره طراحی شده باشد، ولی قابلیت 

( بر روی واژگان و دسته semantic tagگذاری معنایی ) برچسب

محققان در شناسایی بندی معنایی ان ها را دارد که این ویژگی به

صورت استعاری استفاده شده باشند، کلماتی که احتمال دارد به

( با استفاده از 9015و همکاران ) 11دیمن کند. برای مثال؛کمک می

های  تعداد باالی استعارهافزار بهیابی در متن و نرمروش استعاره

ای با موضوع بیماری و سرطان اشاره در پیکره" خشونت"مربوط به

کنند که در متون می ( نیز ادعا9001اند. سمینو و همکاران )کرده

ها با فروانی سایر استعارهنسبت به "جنگ"پزشکی استعاره های 

تشبیه   "دشمن"غالبا به   "بیماری"شوند چراکه بیشتری استفاده می

و 19می شود. در تحقیق مشابه، اما خارج از گسترۀ پزشکی، کولر 

های  ن روش ترکیبی استعاره( با استفاده از همی9001همکاران )

 "کسب و کار"را در مباحث مرتبط با  "موجود زنده"و  "ماشین"

 اند. شناسایی کرده

 . پیکرۀ تحقیق3

بهومی  پیکرۀ پژوهش حاضر، مقاالت پزشکی نویسندگان بومی و غیر

مقاله به صورت  50زبان انگلیسی با موضوع سرطان و ژنتیک است.  

 9001ههای  باالی مقاالت چاپ شده بین سالتصادفی از میان تعداد 

   هههای معتبههر علمههی همچههون سههاینس دیرکههت در پایگههاه 9017تهها 

(ScienceDirect(و الزویر  )Elsevier جم ، ) .آوری شدند 

 121770زبهان انگلیسهی شهامل     گویان بهومی  مقاله سخن 95

ههای   کلمه از پایگهاه  192174مقاله محققان ایرانی شامل  95کلمه و 

زبهان   آوری شدند. برای اطمینان از زبان اول محققان بومی گردعلمی 

هها   نویسندگان اصلی مقاالت ایمیل فرستاده شهد و از آن انگلیسی، به

این نکته کهه  با توجه بهافزون بر این اولشان سؤال شد.  زبانراج  به

مهی  متن چاپ شده مقاالت نویسندگان ایرانهی معمهوال  ویراسهتاری    

                                                           
1- Demmen, J. 
2- Koller, V. 

درخواست شد تا متن اصلی مقهاالت خهود را قبهل از     نهااز ا، شوند

در دسهترس   ۀویراستاری در اختیار ما قهرار دهنهد. بررسهی ده مقاله    

موجود در متون را بهرای   زبانی یهانشان داد که ویراستاری، استعاره

 تحت تأثیر قرار نداده بود.ر، وهش حاضپژاهداف 

 . روش تحقیق4

 تعارهفاز اول : تعداد و انواع اس 4.1

برای پاسخ دادن به سوال اول تحقیق دربارۀ تعداد و انواع استعاره از 

استفاده شد. با توجه بهه   "یابی دانشگاه آزاد آمستردامروش استعاره"

تک واژگهان و  تعداد باالی کلمات در پیکرۀ این تحقیق، بررسی تک

اعتبار سنجی کلمات کدگذاری شدۀ ممکن نبود در نتیجه؛ بخشی از 

عنوان نمونه برای تحلیل در این مرحله از پژوهش انتخهاب  پیکره به

مقالهۀ مهورد بررسهی  بهود. بهرای       50شد. پیکرۀ نمونه شامل مقدمۀ 

کلمهه و مقدمهۀ   13107آنالیز، مقدمه مقهاالت نویسهندگان بهومی بها     

 eMarginکلمه در نرم افهزار   13555مقاالت نویسندگان ایرانی با  

-نهرم  eMarginبارگهذاری شهدند.    Word docبه صورت فایل 

افزاری با قابلیت کدگذاری رنگی کلمات توسط دو محقق یا بیشهتر  

 باشد. مراحل انالیز کلمات شامل مراحل زیر بود:می

( کل متن باید خوانده شود، سهس واژگان تفکیک شهده و نقهش   1)

 ها مشخص شود.دستوری آن

پایه معمهوال معنهایی   پایه هر کلمه تعیین شود) معنای  ( معنای9.1) 

گانه، اشیا و اجسام فیزیکی مرتبط با انسان، اعضای بدن، حواس پنج

   و معانی غیر انتزاعی است(.

 در متن باید مشخص شود.   (  معنای هرکلمه9.9) 

ها از نظر مفهمومی رابطه ( اگر این دو معنا در حالی که بین آن9.3) 

عنهوان دو  نامهه بهه  لاهت وجود دارد، از یکدیگر متفاوت بهوده و در  

عنهوان  معنای تفکیک شده از هم در نظر گرفته شده باشند، کلمه بهه 

 مستقیم در نظر گرفته شود.استعارۀ غیر

-به هر دو در متن وجود داشته باشند، کلمه بهه ( اگر مشبه و مشبه3)

  عنوان استعارۀ مستقیم در نظر گرفته شود.

به در مهتن  ( وجود مشبهmetaphor flag( اگر کلمه ای نشانۀ )4) 

 عنوان نشانۀ استعاره در نظر گرفته شود.است، آن کلمه به

( اگر کلمات در ساختار متن جایگزین استعاره شوند و یها کلمهۀ   5)

قرینۀ معنوی شود، این موارد باید استعاری در جایی از متن حذف به

 عنوان استعاره ضمنی در نظر گرفته شوند. 

شهده، نقهش دسهتوری تمهام کلمهات       بر اساس بررسهی انجهام  
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مشههههخص شههههد وبههههرای سهههههولت در آنههههالیز، حههههروف    

کلمهه   19219( از بررسی کنار گذاشته شدند. prepositionاضافه)

کلمههه در مقدمههۀ  19430در مقدمههۀ مقههاالت نویسههندگان بههومی و  

بنهدی کلمهات   دسهته بهومی، در یکهی از سهه   مقاالت نویسندگان غیر

کلماتی کهه نشهانگر اسهتعاره بودنهد،      استعاری، کلمات غیراستعاری،

بندی ههم بهرای کلمهاتی کهه موفهق بهه       قرار گرفتند. البته یک دستبه

گیری در رابطه با ماهیت استعاری نشدیم، مشخص شهد. بهر   تصمیم

برای تصمیم گیهری   "یابی دانشگاه آزاد آمسترداماستعاره"طبق مدل 

نامهه ی مهک   دربارۀ معنای پایه و معنای کلمات در مهتن از فرهنهگ  

بررسی بیشهتر  ( استفاده شد. در صورت نیاز بهMacmillanمیالن )

سههاختار معنههایی کلمههات از فرهنههگ لاههات النگمههن    راجهه  بههه 

(Longman(و اکسفورد )Oxford  به عنوان مرجه )   دوم و سهوم

اسهتفاده شههد. در مهواردی بههرای کسهب اطمینههان بیشهتر از ماهیههت     

 British Nationalنیها ) پیکهرۀ ملهی بریتا  اسهتعاری کلمهات بهه   

Corpus      که توسهط گروههی از محققهان دانشهگاه آزاد آمسهتردام )

-کدگذاری شده است، رجوع شد. این پیکرۀ کدگذاری شده کهه بهه  

سههایت گههروه مطاالعههات اسههتعارۀ دانشههگاه   صههورت ازاد در وب

سازد تا کلمۀ مورد نظر در آمستردام قرار دارد، امکان ان را فراهم می

و وارد شود و معنای کلمۀ ، متنی که کلمهه در آن بهه   قسمت جستج

کار رفته و تصمیماتی که راج  به ماهیت استعاری آن گرفتهه شهده،   

 مشاهده شود.

بعد از کد گذاری داده ها توسط یکی از محققان این پهژوهش،   

های مورد بررسی در این بخش از تحقیهق توسهط   درصد از داده 50

ن شناسهی دانشهگاه امسهتردام نیهز     یکی از دانشهجویان دکتهری زبها   

اعتبار کد گذاری   Fleiss' Kappaکدگذاری شد. بر اساس ازمون  

 درصد اعالم شد. 13

متن زیربرگرفتهه از پیکهرۀ مقدمهۀ مقهاالت نویسهندگان بهومی،        

 ای از این کدگذاری است: نمونه

تحقیق جدیدی نشان داده است که بیان پروتئین با حمله 

نه در ارتباط اسهت. بنهابراین ایهن پهروتئین بهه      و متاستاز سرطان سی

 اند. عنوان نشانگر تشخیص متاستاز سرطان سینه معرفی شده

برای آنالیز ابتهدا مهتن خوانهده شهد و همهه واحهدهای کالمهی        

هها مشهخص شهد. کلمهاتی کهه       تفکیک شده و نقهش دسهتوری آن  

هها در زیهر بهه    برچسب استعاره دریافت کردند، همهراه بامعنهای ان  

 اند: یک آمدهتف

 )فعل(( ( show))نشان داده است 

-)راه؛ بعهد  کسیدادن راه به( معنای پایه: هدایت کردن و نشان9.1) 

 فیزیکی دارد(

(معنای کلمه در متن: ثابت کردن ماهیت چیزی )ثابهت کهردن؛   9.9) 

 بعد انتزاعی دارد(

اند و در نامه آمده( این دو معنا به صورت جداگانه در فرهنگ9.3) 

 کند.مستقیم دریافت مینتیجه کلمه برچسب استعارۀ غیر

 )اسم( ((expression))بیان

 ( معنای پایه: نوشتن و گفتن )مرتبط با رفتار انسان(9.1) 

( معنای کلمه در متن: نوشهتن و گفهتن بهرای کلمهۀ پهروتئین      9.9) 

 اند. استفاده شده

اوت کار بردن نوشهتن و گفهتن بهرای پهروتئین، باعهث تفه      ( به9.3) 

معنایی شده است و در نتیجه کلمهه برچسهب اسهتعارۀ غیرمسهتقیم     

 دریافت می کند.

 )اسم( ((invasion))حمله

 ( معنای پایه: حرکت ناگهانی فیزیکی9.1) 

 ها سمت سلول.( معنای کلمه در متن: حرکت بیماری به9.9) 

( استفاده از کلمه ی تهاجم برای سلول، باعث تفاوت معنهایی  9.3) 

مسهتقیم دریافهت   و در نتیجه کلمه برچسب اسهتعارۀ غیهر  شده است 

 کند.می

 ((as))به عنوان 

 ( کلمه نشانۀ استعاره است4)

 ( )اسم(indicatorنشانگر)

کسی است معنای یک جسم برای نشان دادن چیزی به( نشانگر به3)

و کاربرد آن در باره پروتئین استعاری است. ایهن کلمهه بها واژۀ بهه     

صورت اسهتعارۀ مسهتقیم اسهتفاده    کار رفته، بهان بهعنوان که قبل از 

 شده است.  

 . فاز دوم: شناسایی استعاره های کلیدی4.2

ههایی کهه بها فراوانهی     های کلیهدی )اسهتعاره  برای شناسایی استعاره

ههای جنهگ در   باالتری در متون استفاده شده بودنهد ماننهد اسهتعاره   

و یک مرحله انالیز با روش افزار متون سرطان( دو مرحله انالیز با نرم

 شرح زیر است:یابی درمتن انجام شد که این مراحل بهاستعاره

های معنایی استعاری در بخشی مرحلۀ اول: شناسایی گروه 4.2.2

 از پیکره

ابتدا گروه های معنایی اسهتعاری در مقدمهۀ مقهاالت کهه پیشهتر بهه       
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وسیله ی مدل دستی بررسهی شهده بودنهد، مشهخص شهدند. بهرای       

های معنهایی اسهتعاری، مقدمهۀ مقهاالت نویسهندگان      تشخیص گروه

 plainبومی و غیر بهومی در دو فایهل جداگانهه بها فرمهت سهاده )      

format  در نههههرم افههههزار )Wmatrix  .بارگههههذاری شههههدند

  

Wmatrix     ههای دسهتوری  نرم افزاری با قابلیهت تشهخیص نقهش  

(((part of speech د کلمات، تعدا    ((word frequency)) همنشینی ،

 key، شناسایی کلمهات کلیهدی )  ((concordance lines))  واژگان 

wordsهای معنایی بندی کلمات متن گسترهتر دسته( و از همه مهم

،  13ریسهون ههای معنهایی کلیهدی اسهت )    مختلف و تشخیص گروه

گهروه ی معنهایی اصهلی     91پیکره را به افزار کلمات هر (. نرم9001

گهروه   91ایهن   1کنهد. جهدول   زیر مجموعه طبقه بندی مهی  939با 

 1فایل ضمیمه دهد )برای مشاهدۀ لیست کامل بهمعنایی را نشان می

 گروه معنایی 21: 1جدول مراجعه شود.(

A 

لغات کلی 
 و انتزاعی

B 

بدن و 
 افراد

C 

هنر ها و 
 مهارت ها

E 

اعمال 
 حسی

 

F 

غذا و 
 کشاورزی

G 

 حکومت

H 

معماری و 
 بنا و خانه

I 

پول و 
 تجارت

K 

تفریح و 
ورزش و 
 بازی ها

L 

زندگی و 
اجسام 

 زنده

M 

حرکت، 
جا ، سفر 
و جابه 
 جایی

N 

اعداد و 
اندازه 
 گیری

O 

مواد ، 
اشیا ، 
ابزار و 
 تجهیزات

P 

 تحصیل

Q 

کالم ، 
حاالت و 
پردازش 

 ها

S 

عملکر 
اجتماعی 
، حاالت 
 و پردازش

 ها

T 

 زمان

W 

محیط 
 زیست

X 

اقدامات 
ذهنی 

حاالت و 
پردازش 

 ها

Y 

علم و 
 تکنولوژی

Z 

اسم و 
کلمات 
 گرامری

 

 

 

 

افزار تمام واژگان مقدمه را در یکی از ایهن گهروه ههای معنهایی     نرم

دههد، کلمهات   نشهان مهی   9قرار داد. برای مثال همانطور که جدول 

تحقیق جدیدی نشان داده است که بیان پروتئین بها حملهه و   "جملۀ 

ههای معنهایی زیهر    ، در گهروه  "متاستاز سرطان سینه در ارتباط است

 قرار گرفتند:

                                                           
6- Rayson, P. 
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 های معنایی کلمات در جملۀ مثال: گروه2جدول 

 توضیحات معناییگروه  کلمات

 واژگان کلی راجع به تحصیل  1گروه اصلی تحصیل و  زیر مجموعه ی P تحصیل به صورت کلی P1 تحقیق

 جدید و جوان 3گروه اصلی زمان و زیر مجموعه ی  T زمان :جدید و جوان T3 جدیدی

باز کردن ، پیدا کردن ، نشاان   11گروه اصلی لغات کلی و انتزاعی ، زیر مجموعه ی  A باز کردن ، پیدا کردن، نشان دادن +A10 نشان داده است
 دادن و عالمت مثبت معنای مثبت کلمه را می رساند

 نقش گرامری 5گروه اصلی اسم کلمات گرامری و زیر مجموعه ی  Z نقش گرامری Z5 که

 زبان و سخن و گرامر 3گروه اصلی کالم حاالت و پردازش ها و زیر مجموعه ی   Q زبان و سخن و گرامر Q3 بیان

مواد  به صورت کلی    پروتئین O1 O واژگان کلی راجع به مواد 1گروه اصلی مواد و زیر مجموعه ی 

 نقش گرامری  5گروه اصلی اسم  کلمات گرامری ، زیر مجموعه ی  Z مرتبط با نقش گرامریZ5  با

 دفاع و سپاس و اسلحه 3گروه اصلی حکومت ، زیر مجموعه ی  G فاع و سپاس و اسلحهد G3 حمله

 ، نقش گرامری 5گروه اصلی اسم و کلمات گرامری ، زیر مجموعه ی  Z  مرتبط با نقش گرامریZ5  و

واژگاان کلای انتزاعای و زیار      1گروه اصلی لغات کل و انتزاعی، زیر مجموعاه ی   A عمل و ساختن A1.1.1 متاستاز
 ساختن 1مجموعه ی 

بیماری و عالمت منفی معنای م منفی کلمه  2گروه اصلی بدن و افراد،  زیر مجموعه ی B بیماری-B2  سرطان
 را می رساند

 اناتومی و فیزیولوزی 1گروه اصلی بدن و افراد ، زیر مجموعه ی  B1 Bسینه  سینه

شباهت  1مقایسه  ، زیر مجموعه 6گروه اصلی لغات کلی و انتزاعی،  زیر مجموعه ی  A مقایسه: شباهت+A6.1  در ارتباط است
 و عالمت مثبت معنای مثبت کلمه را می رساند

                                                                                                           

های معنایی کهه کلمهات اسهتعاری داشهتند،     برای شناسایی گروه

افزاری در ایهن مرحلهه مطابقهت داده    نتایج آنالیز فاز اول با آنالیز نرم

مشخص شده توسط نرم افزار یک یها  های معنایی شد. چنانچه گروه

ها برچسهب گهروه معنهایی    آنبیشتر از یک کلمۀ استعاری داشتند، به

ههای  ها داده شهد. در جملهۀ نمونهه ، گهروه    استعارۀ در پیکرۀ مقدمه

A10+  ،Q3  وG3 بیهان "، "دادننشهان "علت داشتن کلمات به،" 

 برچسب گروه معنایی استعاری دریافت کردند. "حمله"

هاای  هاای معناایی و گاروه   . مرحلۀ دوم: تشخیص گاروه 4.2.3

 معنایی کلیدی در پیکرۀ اصلی

مقالهه   50در مرحلۀ بعد، کل متون مقاالت)پیکرۀ اصلی( شامل متون 

هماننهد   .افهزار بارگهذاری شهدند    مورد بررسی با فرمت ساده در نرم

های معنایی  ها ، کلمات موجود در پیکرۀ اصلی در گروه متون مقدمه

عالوه در این مرحله از آنالیز، گروه های معنایی بندی گشتند. به طبقه

 Wmatrixافهزار  افزار مشخص شدند. نهرم کلیدی با استفاده از نرم

پیکرۀ ملی بریتانیا را بهه عنهوان مرجعهی منطقهی از میهزان فراوانهی       

چه، میزان دهد و چنانهای معنایی ذکر شده قرار میمات در گروهکل

گیهرد.  فراوانی فراتر از این باشد آن گروه معنایی عنوان کلیهدی مهی  

باشهد.  افزاری آن استفاده از تاب  اماری درسهت نمهایی مهی   منطق نرم

 32/2بهاالتر از   01/0نمایی در سطح احتمهال  چه ارزش درستچنان

 یی کلیدی داریم.      باشد، گروه معنا

زبهان، سهخن و   "( و B1)"آنهاتومی و فیزیولهوژی   "برای مثهال  

های معنایی، کلیدی بودنهد چهرا   ( در متون سرطان گروه(Q3"گرامر

که تعداد بسهیار بهاالیی از کلمهات در ایهن گروههای معنهایی قهرار        

در  "انهاتومی و فیزیولهوژی  "گرفتند. تعداد باالی کلمات با برچسب 

رسید، ولی فراوانی باالی کلمات نظر میکی،کامال طبیعی بهمتن پزش

توجیهی نداشت، مگر آنکه ایهن کلمهات در    "زبان ، سخن ، گرامر"

 کار گرفته شده بودند.معنای استعاری خود به

. مرحلۀ سوم: تشخیص گروه هاای اساتعاری کلیادی در    4.2.4

 پیکرۀ اصلی

بررسهی همهۀ واژگهان    بههای استعاری کلیدی، نیاز برای یافتن گروه

های معنایی کلیدی و شهمارش واژگهان اسهتعاری آن هها بهود.      گروه

های معنهایی کلیهدی و عهدم امکهان آنهالیز یکایهک       تعداد زیاد گروه

کلمات، سبب شد تا تنها آن هایی بررسی شوند کهه پهیش از آن، در   
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عنوان گروه معنایی اسهتعاری،  ها )مرحلۀ اول( به بررسی پیکرۀ مقدمه

شخیص داده شده بودنهد. بررسهی دسهتی واحهدهای کالمهی ایهن       ت

هها تعهداد بسهیار بهاالیی اسهتعاره      ها نشان داد که بعضهی از آن  گروه

زبهان،  »درصد کلمات با برچسب معنهایی   49/21داشتند. برای مثال 

ایهن   کار رفتهه بودنهد.   به صورت استعاری به (Q3)« سخن و گرامر

 ه کلیدی معرفی شدند.گروه ها به عنوان گروهای استعار

 . نتایج تحقیق  5

 فاز اول: تعداد و انواع استعاره 5.1

-تحلیل دستی مقدمۀ مقاالت مشخص کرد که کدامیک از واژگان به

تعهداد ایهن    3صورت استعاری استفاده شده بودند. جهدول شهمارۀ   

واژگان استعاری )استعاره ی مستقیم، غیر مستقیم، ضهمنی، و نشهانۀ   

موارد مبهم و تعداد کل واژگان آنهالیز شهده را نشهان مهی     استعاره(، 

 دهد.

 : استعاره ها در متون مقدمه3جدول                   

    انواع استعاره

                       

                   

 پیکره

استعاره 

های غیر 

 مستقیم

استعارۀ  استعارۀ ضمنی

 مستقیم

نشانگر 

 استعاره

 کل واژگان موارد مبهم

 مورد بررسی

 12642 44 6 6 16 1662 بومی زبانان

 12431 44 12 12 4 1515 غیر بومی زبانان

 

های غیر مستقیم در ههر دو  تعداد استعاره 3برپایۀ جدول شمارۀ 

مسهتقیم و ضهمنی   ههای  نمونۀ مورد بررسی، بسیار باالتر از اسهتعاره 

کلمهه در مقدمهۀ مقهاالت     1229دست آمده نشان داد که بود. آمار به

زبانان بر چسب استعارۀ غیر مستقیم دریافت کردند. ایهن عهدد   بومی

صهورت  بود.نسبت کلماتی که بهه  1515زبانان برای مقدمۀ غیر بومی

کاررفته بودند بهه کهل کلمهات موجهود در پیکهرۀ بهومی       استعاری به

( کلمهه یهک   3/7) 7نشان داد که در این متون، تقریبها از ههر    زبانان

کلمه بر چسب استعاره دریافت کرده است. این در حالی اسهت کهه   

( کلمه یک کلمه، در معنای اسهتعاری  3/1) 1در متون ایرانیان از هر 

 50دهد، حهدود  استفاده شده بود. همان طور که جدول نیز نشان می

بهم را دریافت کردند و از تحلیل کنهار  کلمه در هر پیکره برچسب م

 گذاشته شدند.

این نتایج نشان دهنده فراوانی باالی اسهتعاره در متهون پزشهکی    

-مستقیم اند. از مقایسۀ متون سخنها غیراست که بیشتر این استعاره

آید که فراوانهی اسهتعاره   بومی نیز این چنین برمیگویان بومی و غیر

محققان بومی زبان انگلیسهی کمتهر   بت بهدر متون محققان ایرانی نس

زبهان دوم  است، ولی همچنان نقش محوری را در نگارش مقاالت به

 دارند.

 

 

 های کلیدیفاز دوم: استعاره 5.2

مرحلۀ اول: شناسایی گروه های معناایی اساتعاری در    5.2.1

 بخشی از پیکره

هها،   ههای معنهایی اسهتعاری در بخهش مقدمهه     برای تشخیص گروه 

های هر دو گروه در دو فایل جداگانه با فرمت سهاده در  مقدمۀ مقاله

نرم افزار واژگان مقدمۀ مقاله  بارگذاری شدند. Wmatrixنرم افزار 

گروه  102و  110های نویسندگان بومی و غیر بومی را به ترتیب در 

معنایی دسته بندی کرد. با مطابقت دادن آنالیز نهرم افهزاری و آنهالیز    

گروه معنایی مقاالت نویسندگان بومی  51ص شد که در دستی مشخ

گروه معنایی مقاالت غیر بومی کلمات استعاری وجود داشت.  43و 

گهروه معنهایی   "نشانگر گهروه ههایی اسهت کهه برچسهب       4جدول 

 را در نمونۀ متون مقدمه ی مقاالت را دریافت کردند. "استعاری

 هان مقدمه: گروهای معنایی استعاری در پیکرۀ متو4جدول 

 مقاالت نویسندگان غیر بومی مقاالت نویسندگان بومی
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 B1* اناتومی و فیزیولوژی 

Q3* زبان ، گفت و گو ، گرامر 

A2.2 *علت و معلول / رابطه 

A2.1+* تغییر 

X3.2- صدا: ساکت 

A10+* باز کردن، پیدا کردن، نشان دادن 

X2.4*  ، ازمایش کردن ، تست کردنجستجو کردن 

A11.1+ مهم 

A6.2+ مقایسه: معمولی 

 A6.3+* مقایسه : متفاوت 

 Y10* علم و تکنولوزی به طور کلی 

A1.5.1* استفاده کردن 

A1.5.2+ مفید 

Q1.1* عملکرد زبانی ، پردازش ، حاالت ، ارتباطات 

N3.7*  ارزیابی : طول و بلندی 

A1.7  محدودییت 

S1.2.1+*  / دوستانهغیر رسمی 

A5.1- ارزیابی / بد 

S2 مردم 

O4.4* شکل 

X2.5+ درک کردن 

N5++کیفیت : زیاد 

S1.1.1+++* شرکت کردن 

O2* اشیا به طور کلی 

N3.3++ فاصله: دور 

A4.1 گونه ، مثال ، گروه 

N5- کیفیت: کم 

S1.1.2+ متقابل 

 X5.1+توجه کردن 

I1.3+ گران 

K5.2   بازی ها 

I3.1  کار کردن : به صورت کلی 

 E5-  ترس/ شک 

S7.4-  اجازه نداشتن 

N3.7* کوتاه و باریک 

A2.1-  بدون تغییر 

S7.1*  قدرت ، منظم کردن 

A7+++ محتمل 

A10- بسته: پنهان کردن 

G1.1  غیر دولتی 

B2*  بیماری 

B1*   اناتومی و فیزیولوژی 

Q3*  زبان سخن گرامر 

A2.2*   علت معلول رابطه 

A2.1+* تغییر 

S1.1.3+++  شرکت کردن 

I.8+  داخل بودن 

S8-*  پنهان کردن 

A11.1+* مهم 

A13*  درجه 

Y2*  تکنواوژی اطالعات و محاسبات 

A6.3+  مقایسه کردن: متفاوت بودن 

M3  وسایل نقلیه روی زمین 

A1.7+  محدود بودن 

X3.2+ صدا: سکوت 

A13.2 درجه: حداکثر 

A10+* بازکردن و پیدا کردن و نشان دادن 

N5+ مقدار: زیاد 

L1*زندگی و چیزهای زنده 

 Q1.1* رفتار های زبان و حاالت و پردازش ها 

 S7.1قدرت و نظم بخشی 

 X5.1توجه کردن 

N3.7++طوالنی و داز و گسترده 

A2.1- بدون تغییر 

N3.7- کوتاه و باریک 

N3.2+ سایز بزرگ 

I1.1-پول نداشتن 

A1.1.2 تخریب و نابود کردن 

T2+ زمان : شروع 

X2.4*تحقیق و بررسی و جستجوکردن 

G1.1- غیر دولتی 

N5+++ مقدار: زیاد 

A1.9 جلوگیری کردن 

X9.1+ توانایی: باهوش 

I3.1 کار و اشتغال: به صورت کلی 

X9.1- عدم توانایی: کم هوشی 

X9.2-شکست خوردن 

O4.1 ظاهر به صورت عمومی و ویژگی های فیزیکی 

N3.2- سایز: کوچک 

A1.7-بدون محدودیت 
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T2+ بازه زمانی 

 Q2.2 بیان 

T1.1.2  زمان : حاضر ، همزمان 

M3  زمینوسایل نقلیه و حمل و نقل روی 

I1.1 پول: نداشتن 

N3.7 طوالنی ، بلند ، عریض 

 A11.1-* غیر ضروری 

 

A5.1- ارزیابی: بد 

L1 مرده 

I1.3+ گران 

 

       

 

 

های معنایی های معنایی وگروه. مرحلۀ دوم: تشخیص گروه5.2.2

 کلیدی در پیکرۀ اصلی

گویان بومی و نرم افزار کلمات موجود در کل متن مقاالت سخن

بندی کرد. استفاده از گروه معنایی دسته 100بیش از غیر بومی را به

گروه  50آمار کلیدی نشان داد که در هر یک ازاین متون، حدود 

 معنایی کلیدی وجود داشت. 

های استعاری کلیدی در پیکرۀ مرحلۀ سوم: تشخیص گروه 5.2.3

 اصلی

از میان گروه های معنایی کلیدی آن هایی که برچسب استعاری را  

ها با ستاره ن شدند. )این گروهدر مرحلۀ اول دریافت کرده بودندتعیی

اند.(  با بررسی دستی کلمات این مشخص شده 4در جدول شمارۀ 

های عنوان گروههایی که تعداد باالیی استعاره داشتند، بهها انگروه

های استعاره کلیدی در استعارۀ کلیدی معرفی شدند. این گروه

 اند:آمده 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 های استعارۀ کلیدی در پیکرۀ اصلی مقاالت: گروه5جدول 

 

 مقاالت نویسندگان غیر بومی مقاالت نویسندگان بومی

 نماییارزش درست  گروه استعارۀ کلیدی ارزش درست نمایی گروه استعارۀ کلیدی

 61/222 (Q3زبان و سخن و گرامر) 63..43 (Q3زبان و سخن و گرامر)

 .32/6 (+A10بازکردن ، پیدا کردن ، نشان دادن ) 166.61 (O2اشیا به صورت کلی )

 116.61 (+A10بازکردن ، پیدا کردن ، نشان دادن )

 44.15 (Q1.1عملکرد زبانی ، حاالت و پردازش ها)



 677                                                                        شناختي شناسي زبان دیدگاه براساس اي مطالعه: دانشگاهي متون نگارش در  استعاره

 

 ...S1.7) 33 (قدرت و نظم بخشی

 

در متون سرطان و  دهد،نشان می 5همان طور که جدول شمارۀ 

( با درست نمهایی  Q3)"زبان و سخن و گرامر"ژنتیک، گروه معنایی

 عنوان اولین گروه استعارۀ کلیدی در هر دو گروه بود.بسیار باال به

 "هها و پهردازش  کهالم، حهاالت   "بندی اصلی معنایینشانۀ دسته

کلمهاتی   می باشد. "زبان سخن گرامر"زیر مجموعۀ  3است و عدد 

کد گهذاری  "( ،silence) "سکوت"(، expression) "بیان"مانند 

 "ترجمهههههه"( و signal) "سهههههیگنال"( ، encoded) "شهههههده

(translationکه از لحاظ معنایی مرتبط با نگارش و سخن )  گفهتن

د. این کلمهات در اصهطالحاتی ماننهد    بودند در این گروه قرار گرفتن

سههیگنال "، "شهده  گهذاری کههد اسهید "، "سهکوت ژن  "، "بیهان ژن "

کهار  با فراوانی باال به صورت اسهتعاری بهه   "ترجمۀ ژن"، "مولکول 

رفته بودند تا پروسۀ انتزاعی تولید ژن را به سهخن گفهتن و نوشهتن    

 تشبیه کنند.  

(  +A10) "نشهان دادن باز کردن، پیهدا کهردن،   "گروه استعاری 

های استعارۀ کلیدی بود که در متهون نویسهندگان   یکی دیگر از گروه

نمایی بهاالتر ایهن   درستبومی و ایرانی مشاهده شد. البته با توجه به

گویان بومی مشخص است که کلمات مرتبط گروه در نگارش سخن

 مهرتبط بها    Aبا این گروه در متون ان ها پر کاربردتر بودند. حهرف  

نشهان   10اسهت و کهد     "کلمات کلی و انتزاعی"بندی اصلی دسته

اسهت.   "باز کهردن، پیهدا کهردن و نشهان دادن    "دهندۀ زیر مجموعۀ 

اشههاره "( و show) "نشههان دادن"تعههداد بههاالیی از کلمههات ماننههد 

،  "این تحقیهق نشهان داد  "( در جمالتی همچون indicate) "کردن

کار رفته بودند. معنای استعاری به، به صورت  "کنندنتایج اشاره می"

دادن شی است، ولی معنهای آن هها در   پایۀ این کلمات دیدن یا نشان

 کسی می باشد.  جمالت ذکر شده، ثابت کردن چیزی به

کهار  های دیگری که تنها در متون نویسهندگان بهومی بهه   استعاره 

 "عنهایی ها استعارۀ مرتبط با گروه مرفته بودند. دستۀ اول این استعاره

 "نردبههام"( بودنههد. کلمههاتی ماننههد  O2) "صههورت کلههیاشههیا بههه

(ladder ،)"سههاختمان" (structure ،)" اجههزا" (component )

مهواد، اشهیا، ابهزار و    "که از نظر معنای مرتبط با دسته بنهدی اصهلی   

( بودنهد، در ایهن گهروه    O2)"اشیا"( و زیر مجموعۀ O) "تجهیزات

، "ای اننردبهان دی "اصهطالحاتی ماننهد  قرار گرفتند. این کلمات در 

بهرای تشهبیه شهکل انتزاعهی      "اجزای تومور"و  "ساختمان ملکول"

کاررفتهه  ای ، مولکول و تومور به اشهکال فیزیکهی بهه   انسلول ، دی

 بودند. 

( ، گروه دیگهری  Q1.1)"هاعملکرد زبانی ، حاالت و پردازش"

ار در متهون  صهورت معنهاد  از کلمات اسهتعاری بودنهد کهه تنهها بهه     

نویسندگان بومی زبان انگلیسی دیده می شد. این کلمات نیهز ماننهد   

صورت استعاری بهرای  به "هاکالم، حاالت و پردازش "کلمات گروه

سخن گفهتن و نوشهتن اسهتفاده    توصیف پروسۀ انتزاعی تولید ژن به

 شده بودند. 

آخرین گروه استعارۀ کلیدی که البته بها فراوانهی بسهیار کمتهری     

زبهان انگلیسهی   گویهان بهومی  ها در متهون سهخن  سایر گروهسبت بهن

 ( بهود. کهد  O1.7)"بخشیقدرت و نظم"های وجود داشت استعاره

S1.7  عملکرد اجتماعی ، حاالت و پهردازش "نشانگر گروه اصلی-

 است.   "بخشیقدرت و نظم"و زیر مجموعۀ  "ها

 "دادناجهههازه "(،  promote) "ارتقهههاع دادن"واژگهههانی ماننهههد 

(permit ،  )"سرکوب کردن"  
 (suppress)

ههای  کهه از ویژگهی   

رفتاری و عملکرد انسانهایند در این گروه قرار گرفتنهد. نویسهندگان   

ها ها و ژنگیری این کلمات برای ملکولزبان انگلیسی با به کاربومی

 ها را در غالب رفتار انسان ها تعریف کردند. ، رفتار ان

زبهان و  "از کلمات مرتبط با  دو گروه، عمدتابه صورت کلی هر 

 "بههازکردن، پیههدا کههردن، نشههان دادن   "( وQ3)"سههخن و گرامههر 

(A10+برای بحث در باره سرطان و ژنتیک بهره  )  .مند شده بودنهد

هایی بین دو گروه این نکته توجه کرد که تفاوتبا این وجود باید به

لمات موجود در ایهن  تعداد کنیز وجود داشت. تفاوت اول مربوط به

در  ارزش درسهت نمهای  های استعاری بود. نگهاهی دقیقتهر بهه   گروه

هاست نشان که نشانگر فراوانی کلمات در این گروه 5جدول شمارۀ 

های استعاری با فراوانهی  دهد که نویسندگان بومی ازکلمات گروهمی

بیشتری در نگارش خود استفاده کرده اسهت. تفهاوت دوم در تنهوع    

استفاده از استعاره های کلیدی بود. نویسندگان بومی همان طور کهه  

ههای مهرتبط   ( و همچنین استعارهO2)"اشیا"های اشاره شد استعاره

 قدرت و نظم"( و Q1.1)ْ"عملکرد زبانی ، حاالت و پردازش ها"با

 کار گرفته بودند.( را نیز بهS1.7)"بخشی

 .نتیجه گیری6
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نقهش اسهتعاره در نگهارش متهون     این پروژه پیشتر با هدف توجه به

صورت ویژه بهه  زبان دوم انجام شد. در این پژوهش بهدانشگاهی به

بررسی تعداد و انواع استعاره در نگارش نویسندگان غیر بومی زبهان  

زبهان انگلیسهی   مقاالت نویسندگان بهومی  ها باانگلیسی و مقایسۀ ان

 "یابی دانشهگاه ازاد آمسهتردام  روش استعاره"پرداختیم. با استفاده از 

ههردو نمونهۀ مهورد    هها فراوانهی بهاالیی در   مشخص شد که استعاره

( و تمام 9013های هرمان )بررسی داشتند. این نتیجه منطبق  با یافته

تعداد باالی استعاره در متون دانشگاهی بهه  هایی است که بهگزارش 

(. اسهتفاده از  9010استین و همکهاران ،  کنند)زبان انگلیسی اشاره می

مستقیم یابی در متن، همچنین نشان داد که استعارۀ غیرروش استعاره

بهاالیی در ههر    بر خالف استعاره مستقیم و ضمنی با فراوانی بسیار 

مسهتقیم در  دو نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. فراوانی استعارۀ غیهر 

دلیل رسمی بودن سبک نگارش تخصصی نسهبت  متون دانشگاهی به

پهذیر  ژانرهای دیگهر همچهون مکالمهه ، اخبهار و ادبیهات توجیهه      به

 (.  9013هرمان ، است)

شناسایی الش کرد تا با روشی تلفیقی بهافزون بر این، پژوهش ت

کار رفته در متهون سهرطان و ژنتیهک بههردازد.     های کلیدی بهاستعاره

زبهان ، سهخن،   "ههای  نتایج  نشان داد که ههر دو گهروه از اسهتعاره   

( بهرای  +A10)"باز کردن، پیدا کردن، نشهان دادن  "( وQ3)ً"گرامر

اسهتفاده کردنهده    توصیف مطالب انتزاعی مرتبط با سرطان و ژنتیهک 

بودند. با این وجود، بررسی دقیقتهر گویهای ایهن حقیقهت بهود کهه       

ههای اسهتعاری  بها فراوانهی     نویسندگان بومی از کلمات ایهن گهروه  

نویسندگان غیر بهومی زبهان بههره بهرده بودنهد. در      بیشتری نسبت به

. بهرای  های کلیدی بیشهتر بهود  متون نویسندگان بومی، تنوع استعاره

زبهان،  "از گروه  هم "زبان"های متنوع ها استعارهدر نگارش آن مثال

-عملکرد زبانی ، حهاالت و پهردازش  "و هم از گروه  "سخن، گرامر

سخن گفتن استفاده شهده بهود.   برای تشبیه تولید ژن به Q1.1))"ها

برای توصیف رفتار  "اشیا"و  "عملکرد اجتماعی"تکرار استعارهای 

-ها و مولکول ها نیز ازویژگهی شکل ژن و ارائۀ تصویری ملموس از

 زبان انگلیسی بود.  فرد مقاالت نویسندگان بومیهای منحصر به

یهابی معرفهی شهده،    ههای اسهتعاره  امید است با استفاده از روش

تحقیقات آینده بر روی اشکال و عملکردههای اسهتعاره در نگهارش    

تمرکز  های مختلفزبان دوم در موضوعات و رشتهمتون انگلیسی به

تواند بیشتری داشته باشند. این نوع تحقیقات با رویکرد آموزشی می

ههایی کهه   رشتۀ انگلیسی برای اهداف ویژه کمک کند، تها اسهتعاره  به

 ها نیاز دارند را بیاموزند.آنبرای نگارش به
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