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Figure (1) "The dense clouds are the turbulent seas"
(Source: Hamshahri newspaper, 23, 6547, p.16)
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،069-091 ،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0991

شاپا8112-4647 :

غیاثیان ،مریمسادات؛ وندحسییی ،،میییا؛ زنید ،،بهمی؛؛ و احمیداان ،،محمدرضیا ( .)7931اوانشی ،بیر اسیعاار ها،
تصویر ،روزنامه همشهر ،در بحرانها ،زیستمحیط ،کالنشهر تهران .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انساان ،
.763-731 ،)4(71

 نویسیدگان  /دسعرس ،به مع؛ کامل مقاله براساس قوانی؛ کریعیو کامانز

آزاد است.

)

تصویری روزنامۀ همشهری در
خوانشی بر استعارههای
ِ
بحرانهای زیستمحیطی کالنشهر تهران
ِ
مریمسادات غیاثیان ،1مینا وندحسینی ،2بهمن زندی ،3محمدرضا احمدخانی

چکیده

دریافت3101/90/31 :
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پذیرش3101/91/31 :

«کمبود آب» و «آلودگ ،هوا» دو بحران زیستمحیط ،هسعید که کالنشهر تهران را تهدیید می،کییید .سیؤال
ای؛ است که مسئولیت پژوهش در ای؛ زمییه به عهدۀ کدام سازمان یا نهاد است؟ آیا محیی زیسیت بایید ایی؛
وظیفه را به عهد بگیرد یا رسانهها ،جما ،یا زبانشیاسان شیااع،؟ به نظر م،رسید را حیل ایی؛ ما یل از
توان هر یک از آنها به تیهای ،اارج است و تیها ،نگا به پدیدۀ موردنظر از میظر بییارشعها ،م،توانید را گشیا
باشد .در مقالۀ حاضر ،ای؛ سؤال مطرح شد است که تصویرها ،دیدار ،در روزنامۀ همشاریی (7934ش)
چگونه م،توانید با به کارگیر ،اسعاار ها ،تصویر ،به بحران کمبود آب و آلودگ ،هیوا در کیالنشیهر تهیران
کمک کیید؟ برا ،پاسخگوی ،،از فورسویل ( )8176بهر گرفعه شد .در ای؛ رویکیرد ،فیرک ک ی ،بیر ایی؛
عیاِیر تشیکیلدهییدۀ اسیعاار هیا ،تصیویر ،در رویکیرد می کور و عیاِیر
است چیانچه مغیایرت ،بیی؛
ش
تشکیلدهیدۀ اسعاار ها ،تصویر ،در روزنامۀ همشاریی مشیاهد نشیود ،تصیویرها ،دییدار ،میورد نظیر
شرای الزم را اواهید داشت تا توس بیییدگان/اوانیدگان دریافت شوند و آگه،دهیدگان به هدف ایود ،کیه
همانا پیامرسان ،در مورد بحرانها ،زیسیتمحیطی ،اسیت ،دسیت اواهیید یافیت؛ امیا چیانچیه مغیایرت،
مشاهد شود ،فق در ِورت رفع مغایرت است که اسعاار ها ،م کور م،توانید دریافت شوند .ایی؛ مقالیه،
توِیف،یتح ی  ،است و یافعهها ،آن از بیشعر جهات در راسعا ،یافعههیا ،فیورسوییل ( )8176پییش رفعیه
است .ای؛ پژوهش نشان م،دهد اسعاار ها ،تصیویر ،روزنامیۀ همشاریی قاب ییت آن را دارنید کیه توسی
اوانیدگان روزنامه دریافت شوند و آگه،دهیدگان به هدف اود ،که پیشعر گفعه شد ،دست یابید.
کلیدواژهها :آلودگ ،هوا ،زبانشیاس ،شیااع ،،کمبود آب ،مع؛ها ،دیدار،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دانشیار ،زبانشیاس ،،دانشگا پیامنور ،تهران ،ایران (نویسید مسئول).


 .2دانشجو ،دکعر ،زبانشیاس ،،دانشگا پیامنور ،تهران ،ایران.


 .3اسعاد زبانشیاس ،،دانشگا پیامنور ،تهران ،ایران.


 .4دانشیار زبانشیاس ،،دانشگا پیامنور ،تهران ،ایران


مقدمه

دو بحران جد ،کمبود آب و آلودگ ،هوا کشور ما را تهدید م،کیید .ای؛ دو در کالنشهر تهران
ً
کامال مشهودند و شهروندان را با مشکالت عدید ا ،مواجه کرد اند .به همی؛ دلیل سازمانها،
نهادها ،و رسانهها ،جما ،مخع ف دستبهدست هم داد اند تا در جهیت کیاهش ایی؛ قبییل
ما الت زیستمحیط ،گام بردارند .روزنامۀ همشریی نیز در راسعا ،ای؛ امر مهیم اقیدام بیه
چاپ و انعشار تصویرها ،دیدار 1،مربوط به بحرانها ،زیستمحیط ،در ای؛ روزنامیه کیرد

است .سؤال ای؛ است که مسئولیت پژوهش در ای؛ زمییه به عهدۀ کدام سازمان یا نهاد اسیت؟
آیا محی زیست باید ای؛ وظیفه را بهعهد بگیرد یا رسانهها ،جما ،یا زبانشیاسان شیااع،؟
به نظر م،رسد را حل ای؛ ما ل از توان هر یک از آنها به تیهای ،اارج است و تیها ،نگا
به پدیدۀ موردنظر از میظر بییارشعها ،م،تواند را گشا باشد .ازای؛رو ،در مقالۀ حاضر تالش بر
ای؛ است با رویکرد ،شیااع ،به بررس ،مع؛ها ،دیدار ،در روزنامیۀ همشاریی (7934ش)
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بپردازیم که دغدغۀ اِ  ،آنها کاهش دو بحران زیستمحیطی ،کمبیود آب و آلیودگ ،هیوا،
تهران اسیت تیا از ایی؛ قرییو بعیوانیم کیاربرد راهکارهیا ،گفعمیانمیدار 2را در بحیرانهیا،

زیستمحیط ،بررس ،کییم.
در مقالۀ حاضر ،ای؛ سؤال مطرح است کیه تصیویرهیا ،دییدار ،در روزنامیۀ همشاریی
(7934ش) چگونه م،توانید با بهکارگیر ،رویکرد اسعاار ها ،تصویر ،به بحرانها ،کمبیود
آب و آلودگ ،هوا در کالنشهر تهران کمک کیید؟ بهمیظور نیل به ای؛ هیدف ،از فیورسوییل

3

ِیر
( )8176بهر گرفعه شد .در ای؛ رویکرد ،فرک ک  ،بر ای؛ است چیانچه مغایرت ،بی؛ عیا ش
تشکیلدهیدۀ اسعاار ها ،تصویر ،در رویکرد م کور و عیاِر تشیکیلدهییدۀ اسیعاار هیا،
تصویر ،در روزنامۀ همشریی مشاهد نشود ،تصویرها ،دییدار ،میورد نظیر شیرای الزم را
اواهید داشت تا توس بیییدگان /اوانیدگان دریافت شوند و آگه،دهیدگان به هدف اود ،که
همانا پیامرسان ،در مورد بحرانها ،زیستمحیط ،است ،دست یابید؛ امیا چیانچیه مغیایرت،
مشاهد شود ،فق درِورت رفع مغایرت است که اسعاار هیا ،می کور می،توانیید دریافیت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ً
شوند .گفعی ،است ،در ای؛ مقاله ِرفا به توِیف و تح یل تصویرها ،دیدار ،بسید اواهید
شد و بازاوردها ،شهروندان تهران ،مدنظر نیست چرا که بررس ،و تح یل بازاوردها ،مردم
بهعیوان بییید و دریافتکییدۀ ای؛ تب یغات مسع زم پژوهش گسعردۀ دیگر ،است که در حیوزۀ
ای؛ مقاله نم،گیجد.
مقالۀ حاضر ،توِیف،یتح ی  ،است .جاماۀ آمار ،آن نیز تصویرها ،دیدار ،هسعید کیه
در زمییۀ بحرانهیا ،زیسیتمحیطی ،کمبیود آب و آلیودگ ،هیوا در سیال  7934در روزنامیۀ
همشریی میعشر شد است .درمجموع 23 ،تصیویر دییدار ،بیه دسیت آمید .از ایی؛ تایداد،
ً
72تصویر دیدار ،مربوط به کمبود آب است که ِرفا 4مورد دارا ،اسعاارۀ تصویر ،هسعید و
 17تصویر دیدار ،مربوط به آلودگ ،هواست که فقی 9میورد اسیعاارۀ تصیویر ،دارنید .کیل
1تصویر دیدار ،با اسعفاد از فورسویل ( )8176توِیف و تح یل شد است.
پیشینۀ تحقیق
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در دنیا ،امروز ،پژوهشگران بهجا ،مع؛ها ،نوشعار ،شِرف با مع؛ها ،چیدوجه 1،سیروکار
دارند که اقالعات را از قریو وجو مخع ف ،نظیر تصاویر دییدار ،،زبیان نوشیعار ،،عیاِیر

قراح 2،و میابع نشانهشیااع ،دیگر میعقل م،کیید و از معیون نوشیعار ،پیچیید ترنید (لییو،3
 .)7813-7861 ،8179ای؛ مع؛ها ،چیدوجه ،را مع؛ها ،دیدار ،نییز می،نامیید .کیرس

4

(8119؛ به نقل از لیو )7861 ،8179 ،ماعقد است میطوهیا ،معفیاوت ،بیر زبیان نوشیعار و
مع؛ها ،دیدار ،حاکم است و بی؛ آنها تفاوتهای ،اساس ،وجود دارد.

اللر ،لیکاف ،و جانسون )11 ،7329( 5بیر ایی؛ باورنید کیه در اسیعاار عیصیر ،در قالی

عیصر ،دیگر تجربه م،شود .ای؛ دو ،نظریۀ اسعاارۀ مفهوم 6،را بیا نهاد انید کیه تی ثیر عمید ا،
رو ،مکاتب ،دارد که از زبانشیاس ،شیااع ،نشئت گرفعهاند .دو شااه از نظریۀ اسعاارۀ مفهیوم،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

313
خوانشی بر استعارههای
تصویری روزنامه ...

ً
میشا م،شود که عبارتاند از )7 :تج  ،غیرزبان ،1،و  )8تج  ،نه کیامال زبیان .2،شیااۀ اول

عیوان م،کید ژستها 3م،توانید اسعاار را در زبان گفعار ،میعقل کیید .ایدۀ اِ  ،ای؛ است کیه
اسعاار ها ،مفهوم ،،که در زبان اسعفاد م،شوند ،م،توانید ازسیو ،ژسیتهیا ،افیراد تقوییت
شوند ،ا و شوند ،یا مغایرت داشعه باشید؛ برا ،نمونه ،در اسعاارۀ «زمیان ،مکیان اسیت» ،فیرد
م،تواند برا ،نشاندادن آیید به ف ا ،مقابل اود اشار کید و مفهوم «آییید » را برسیاند .شیااۀ
دوم ،اسعاار های ،هسعید که اقالعات تصویر ،دارند (فورسویل.)719 ،8176 ،
مارتی؛ دو ال ُرزا )8113( 4ماعقد است اغ مطالاات ،که در باب اسعاار ِورت گرفعیه
است بر اساس مطالاات اللر ،لیکاف و جانسون ( )7329بود و بر رو ،مؤلفیههیا ،کالمی،
معمرکزند .و ،بر ای؛ عقید است محققیان مایدود ،چیون فیورسوییل ( )7336رو ،آنچیه

شخص و ،،اسعاارۀ تصویر 5،م،نامد کار کرد انید .میارتی؛ ابعیدا دییدگا اسیعاار ،اللیر و
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همکارانش را مبیا ،پژوهش اود قرار م،دهد که در آن اسعاار بهعیوان ابزار ،شیااع ،در نظر
گرفعه م،شود .سپس ،رو ،فورسویل ( )7336معمرکز م،شود و نشان می،دهید کیه اسیعاار
ِرفنظر از ظهور کالم ،اود ،م،تواند در تصویر و بهاصوص در آگه،ها ،تب یغیات ،نییز
ظاهر شود.

کالر )43 ،8113( 6اذعان می،دارد کیه در تب یغیات ،اسیعاارۀ چییدوجه ،ابیزار ،اسیت

بهمیظور ایفا ،نقش اقیاع ،و تب یغات،؛ یای ،مسع زم آن است که مخاق با پردازش همزمیان
عیاِر کالم ،و دیدار ،،اوانش مایادار ،ایجاد کیید .هرچیید کیه کیالر بیر تی ثیر شییااع،
تب یغات ت کید م،کید اما از نظیر فیورسوییل و یوریوس یآپاریسی )9 ،8113( 7،تب یغیات،
ترغی کیید اند ،زیرا هدف تب یغات نوع ،ت ثیر شیااع ،،عاقف ،،یا زیبای،شیاسانه یا هیر سیۀ
آنها بر مخاق است.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کوچش )19 ،8171( 1ماعقد است اسعاارۀ شیااع ،عالو بر زبان در فی مها ،کیارتونهیا،
ش

نقاش،ها ،مجسمهها ،سااعمانها ،آگه،ها ،تجار ،،اسطور ها ،تابیر اواب ،تفسیر تاریخ،
نمادها ،فرهیگ ،،سیاست ،و بسیار ،حوز ها ،دیگر ظاهر م،شیود .و)17-18 ،8171( ،
در مورد نمودها ،غیرزبان ،اسعاار بر ای؛ باور است که عیالو بیر ِیحبتکیردن ییا نوشیع؛،
اسعاار م،تواند در تصویرِ ،دا ،موسیق ،،زبان اشار  ،یا حع ،بو ،المسیه ،و میز بیه میصیۀ
ظهور برسد.

آلوسک )13 ،8179( 2ماعقد است اسعاار ها ،غیرزبان ،و چیدوجه ،ابزار مهم ،بیرا،

رسیدن به اهداف کاربردشیااع ،ق مداد م،شوند .و ،با درنظرگیرفع؛ تی ثیر ارتبیاق ،اسیعاارۀ
چیدوجه ،در تب یغات ماعقد است که هدف عمدۀ تب یغات وادارکردن مردم به ارید است .در
هدف اسعاار به هیدف تب یی  ،کیه
ای؛ کارکرد ،اسعاار نقش ترغی کیید را ایفا م،کید و ای؛ ش

همان ترغی کییدگ ،است ،نزدیک است؛ بیابرای؛ اسعاار یک سازوکار تب یغ ،است.

از آنجای ،که در مقالۀ پیش رو ،رویکرد فورسویل ( )8176بهعیوان چیارچوب نظیر ،در
نظر گرفعه شد است ،نخست بهااعصار دربارۀ آثار دیگر او کیه میرتب بیا اسیعاارۀ تصیویر،
ً
استِ ،حبت و سپس بحث ،نسبعا مفصل در زمییۀ رویکردش ارائه اواهیم کرد.
فورسویل ( ،)7334تح یل اسعاار ها ،تصویر ،بر اساس یافعیههیا ،اسیعاار در حیوزۀ
کالم ،را مطالاه کرد است .درواقع ،برا ،نخسعی؛ بار در مای،شیاس ،شیااع ،،سازوکارها،
زیرسااع ،اسعاارۀ تصویر ،و واژگان ،در ای؛ الگو بررس ،شد است .و ،از مطالاۀ اسیعاارۀ
کالم ،پیج اِل را اسعخراج کرد و آنها را در مورد اسیعاارۀ تصیویر ،بیه کیار می،گییرد کیه
عبارتاند از )7 :تاریف اللر ،لیکیاف ،و جانسیون ( )7329از اسیعاار ؛  )8نظرییۀ االقییت
ب ک3؛  )9شباهت مفهوم ،میان حوز هیا ،مبیدو و مقصید؛  )4ییکسیو یگ ،جرییان انعقیال
اسعاار ،از مبدو به مقصد؛ و  )1محی ش بافع ،که انعقال مای ،در آن اتفاق م،افعید (کیه جم یه
است نه واژ ).
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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فییورسویییل ( )8118اذعییان دارد ،در اغ ی مییوارد ،در اسییعاار هییا ،تصییویر ،امکییان
ماکوسشدگ ،حوز ها ،مبدو و مقصد در یک بافت وجود ندارد .فورسویل ( )8116ماعقید
است وجه 1به ای؛ دلیل که فرایید ادراک ،ااص است نظام نشیانها ،قابیل دریافیت محسیوب

م،شود .و ،پیج قسم بیرا ،وجیه قائیل اسیت )7 :تصیویر )8 ،،شیییدار )9 ،،بوییای)4 ،،
چشای ،،و  )1المسه که به نشانهها ،تصویر ،،نوشعار ،،گفعار ،،اشار ِ ،دا ،موسیق ،،بو،
مز  ،و المسه تقسیم م،شوند .فورسوییل ( )719 ،8176می،افزایید کیه در دهیههیا ،ااییر
رویکرد ،تحت عیوان اسعاار ها ،تصویر ،مطرح است که بر مبیا ،آن اسعاار فق در سطح
زبان ،اتفاق نم،افعد ،ب که مربوط به قرز تفکر میا هیم می،شیود .یکی ،از پیامیدها ،چییی؛
رویکرد ،ای؛ است که تج  ،اسعاار فق در سطح زبان ،مطرح نیسیت ب کیه الزم اسیت در
سطح نشانهشیااع ،آن را جسعجو کرد.
فورسویل ( )929 ،8176رو ،مثالها ،االقانها ،معمرکیز اسیت کیه مبعیی ،بیر «نظرییۀ
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تاامل» ب ک ( )7313است .ب ک در بیشعر موارد رو ،آگه،ها ،چاپ ،و بی بوردها معمرکز بیود.

واقایت ای؛ است که بیشعر اسعاار ها تکوجه 2،نیسعید و هیمزمیان دو وجیه ییا بیشیعر دارنید.
ً
ً
اسعاار ها ،تکوجه ،،اسعاار های ،هسعید که مبدو و مقصد آنها انحصارا یا غالبا به ییک وجیه
کاهش یافعهاند .درحال،که ،اسعاار ها ،چیدوجه ،اسعاار های ،هسعید که مبدو و مقصید آنهیا
م،توانید وجو مخع ف داشعه باشید ( .)924 ،8176فورسویل ( )847-861 ،8176به دنبیال
بحثهای ،است که در حوزۀ پژوهش اسعاار ها ،تصویر ،و اسیعاار هیا ،چییدوجه ،درایور
توجهاند .ای؛ بحثها شیامل «اسیعاار هیا ،تیکوجهی ،در برابیر اسیعاار هیا ،چییدوجه،»،

«تشخیص اسعاارۀ غیرزبان« ،»،اسعاارۀ االق 3در برابر اسعاارۀ غیراالق»« ،اسعاارۀ ایسیعا در
برابر اسعاارۀ پویا»« ،اسعاار و ژانر» و «اسعاار و ِیایع ادب ،دیگر» م،شود.
فورسویل ( )7-6 ،8176رو ،اسعاار های ،معمرکز است که زبان نوشعار ،و تصویر ،را
دربرم،گیرد .و ،ادامه م،دهد یک اسعاار  ،رابطها ،هویع ،بی؛ «دو عیصر» برقرار م،کید که
بهقور قرارداد ،به دو مقولۀ مخع ف تا و دارند .نعیجۀ ای؛ کار ،گفعها ،غیرواقا ،است؛ برا،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نمونه« :مرد یک گرگ است» .اما همانقور که ب ک (7313؛ به نقیل از فیورسوییل،8176 ،
6ی )7اشار م،کید تمرکز رو ،تمایز بی؛ ِدق /ک ب در اسعاار موج گمراه ،م،شود.
آنچه یک اسعاارۀ اوب به ما نشان م،دهد ای؛ است که چشمانیداز ،جدیید بیه هیدف را
ً
پیشرو م،گ ارد یا حع ،م،توان گفت سااع ،را ارائه م،دهد که قبال وجود نداشعه است .هر
اسعاار ا ،شامل دو بخش است :در الگوها ،مع ار ،بخش اول را (دامیۀ) هدف و بخیش دوم
را (دامیۀ) مبدو م،نامیید .بیه جم یۀ "
جم ه،

هدف است و

" از شکسیپیر توجیه کییید .در ایی؛

 ،مبدو .هم هدف و هم مبدو شبکها ،از ویژگی،هیا و مایان،

ضمی ،را برم،انگیزند؛ پس ،م،توان گفت هر دو ،آنها بخش ،از دامیهها ،مایای 1،هسعید.

گاه ،اوقات رابطۀ هویع ،که بی؛ هدف و مبدو وجود دارد همیشه بهِیورت

دیید

نم،شود و باید از شکل ظاهر ،اسعاار اسعیباط شود.
در واقع ،ممک؛ است هدف یا مبدو گفعه نشوند و اوانید یا بیییید آن را تفسییر کییید .وقعی،
هدف یا مبدو تفسیر شوند ،اسعاار هم آماد است که تفسیر شود .میظیور از تفسییر اسیعاار ایی؛
ً
است که حداقل یک مشخصیه کیه بیههمرا مبیدو اسیت رو ،هیدف نگاشیت می،شیود .غالبیا
مجموعها ،از مشخصهها که از نظر سااع ،به دامیۀ مبدو تا و دارند بهعیوان یک کل رو ،دامییۀ
هدف نگاشت م،شوند .امروز آگاه ،فزایید ا ،وجود دارد که اسعاار ها پویا هسعید .با توجه بیه
ای؛ آگاه ،،بهعر است که فرمول "

" به فرمول "

" تغییر داد شود.

بهقور االِه ،برا ،تابیر اسعاار ها باید بعوان )7 :هر دو بخش اسیعاار را تشیخیص داد،
 )8هدف و مبدو را تفکیک کرد ،و  )9تشخیص داد چه مشخصههای ،الزم است تا از مبدو رو،
مقصد نگاشت شوند (فورسویل .)712 ،7336 ،و ،پیج زیرمجموعه از اسعاارۀ تصویر ،را
شیاسای ،کرد اسیت )7 :اسیعاارۀ مفهیوم )8 ،2،اسیعاارۀ مخ یوط )9 ،3تشیبیه )4 ،اسیعاارۀ

زبان،یتصویر )1 ،4،اسعاارۀ آمیخعه.5

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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در تصویر شمارۀ ( ،)7نمونها ،از اسعاارۀ مفهوم( ،تصویر )،مشاهد می،شیود .در ایی؛
تصویر ،کیف قراح،شد به گونها ،رو ،سعون سیگ ،قیرار داد شید اسیت کیه شیبیه ییک
مجسمه به نظر م،رسد .نشانههای ،که ای؛ اید را میعقل م،کیید عبارتاند از :بافت تصیویر،
سعون سیگ ،و بافت ف ای ،موز  .در واقع ،هر بییید ا ،که دانش پییشزمیییه بیرا ،تشیخیص
موز را نداشعه باشد نم،تواند اسعاار را تفسیر کید .در ای؛ تصویر ،بافت تصویر ،همان مبیدو
است .اگر کس ،کیف را از رو ،سعون سیگ ،بردارد و آن را در کف سیااعمان ،دیگیر بگی ارد
دیگر ای؛ اسعاار دریافت نخواهد شد .اسعاارۀ م کور تکوجه ،است ،اما اگر فرک شود که

در پسزمییۀ تصویر ،ای؛ نوشعه نیز باشد« :به میاسبت بازگشای ،موزۀ ریجس ،»8179 ،1در آن
ِورت اسعاارۀ چیدوجه ،مطرح م،شود (فورسویل.)847 -861 ،8176 ،
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تصویر شمارۀ ( .)0استعارۀ تصویری« :کیف طراحیشده یک مجسمه است»
(میبع :فورسویل)843 ،8176 ،

ویژگ ،اِ  ،اسعاار ها ،آمیخعه در ایی؛ اسیت کیه مبیدو و هیدف بیهقور فیزیکی ،بیا هیم
درآمیخعهاند .م،توان هر دو ،آنها را تشخیص داد اما نم،توان آنها را از هم جدا کرد .در تصویر
شمارۀ ( ،)8جورج بوش بهسان قف  ،نوپا به تصویر کشید شد است .مورد اول ،از شیکل سیر
تشخیص داد م،شود و مورد دوم نیز از چهار دستوپا را رفع؛ او .آنچه از بچۀ نوپا به جورج بوش
نگاشت شد است چیز ،است شبیه به کودک ب،مسئولیت (فورسویل.)71 ،8176 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تصویر شمارۀ ( .)2استعارۀ مخلوط« :جورج بوش یک کودک نوپاست»
(میبع :فورسویل)843 ،8176 ،

در تشبیه ،هدف بهِورت برجسعه با مبدو مقایسه شد است .ای؛ مقایسه را م،توان به قرق
مخع ف انجام داد؛ برا ،نمونه ،با کیار هم قراردادن هدف و مبیدو ،ییا مارفی ،آنهیا در همیان
شکل یا وضایت ،با بهتصویرکشیدن آنها با همان توجه (همان رنگ یا همان سبک انحراف،)،
یا ترکیب ،از آنچه گفعه شد (فورسویل.)843 ،8176 ،

در تصویر شمارۀ ( ،)9دسعگا قهو ساز نسپرسو 1در کیار آسماناراشها ،نیوییورک قیرار

داد شد است و ای؛ اسعاار را تداع ،می،کیید کیه «دسیعگا قهیو سیاز نسپرسیو مانیید ییک
" هم که به تصویر ضمیمه شید

آسماناراش است» .نوشعۀ "

است نگاشت مورد نظر (یای ،قرح هیرمیدانه) را القا م،کید (فورسویل.)843 ،8176 ،

تصویر شمارۀ ( .)9تشبیه« :دستگاه قهوهساز یک چشمانداز شهری است»
(میبع :فورسویل)843 ،8176 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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در اسعاارۀ زبان،یتصویر ،،هم تصویر مشاهد م،شود و هم نوشعه که یک ،از آنها هدف
است و دیگر ،مبدو .در نبود هرگونه نشانۀ شیااع ،،عیصر تصویر ،را م،توان بهعیوان هیدف
انعخاب کرد و عیصر زبان ،را بهعیوان مبدو (فورسویل .)3 ،8176 ،بیرا ،درک بهعیر اسیعاارۀ

زبان،یتصویر 1،به تصویر شمارۀ ( )4توجه کییید .در تصیویر
است» و در تصویر

«شطرنج بوکس است» اسعیباط م،شود.

« .شطرنج بوکس است»

« .بوکس شطرنج است»

تصویر شمار ( .)4اسعاارۀ زبان،یتصویر،

فصلنامه علمیـپژوهشی

(میبع :فورسویل)843 ،8176 ،

311

دوره  ،01شماره 4
پاییز 0931
پیاپی 41

 ،اسیعاارۀ «بیوکس شیطرنج

اسعاار ها ،آمیخعه در اشیا ،سهباد ،که در جهان فیزیک ،وجود دارد ،قابل درک اسیت؛
در واقع ،ای؛ قبیل اسعاار ها بهقیور فیزیکی ،در جهیان ایارج وجیود دارنید و زمیییه را بیرا،
اسعاار ساز ،آماد م،کیید .فورسویل ( )8112ایی؛ مقولیۀ جدیید را اسیعاار هیا ،آمیخعیه

م،نامد و سیال8179( 2؛ به نقل از فورسو یل )847-861 ،8176 ،آن را اسعاارۀ محصیول

3

م،نامد.
گفعی ،است ،ای؛ نوع اسعاار ها ،اسعاار ها ،مخ وط را به ذه؛ معبادر م،کیید ،اما با آنها
تفاوت اساس ،دارند .در اسعاارۀ مخ وط نیز مانید اسعاارۀ آمیخعه ،مبدو و هدف یک ،م،شوند؛
اما آنچه به تصویر کشید م،شود در جهان اارج وجیود نیدارد (فیورسوییل-817 ،8176 ،
 .)811در تصویر شمارۀ ( )8که جورج بوش چهار دست و پا را می،رود ،تصیویر می کور در
جهان اارج وجود ندارد اما از تصویر شمارۀ ( ،)1اسعاارۀ «چیرا ایواب ،ایواهر روحیان،

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

است» دریافت م،شود که چرا اواب محصول است و در دنییا ،فیز یکی ،نییز وجیود دارد.
محصول اوب» ،اسعاار ا ،است که مبدو اود را به ذه؛ معبادر م،کیید .البعیه اگیر
«اسعاارۀ
ش
اسم میاسب ،برا ،اسعاارۀ محصول ارائه شود به شیاسای ،اسعاار کمک م،کید (فیورسوییل،

.)811-817 ،8176

تصویر شمارۀ ( .)1اسعاارۀ محصول« :چرا اواب ،اواهر روحان ،است»
(میبع :فورسویل)817 ،8176 ،

پیج اسعاارۀ م کور ،از نوع اسعاار هیا ،پییشنمیون 1هسیعید .در عمیل ممکی؛ اسیت بیا
اسعاار های ،سروکار داشعه باشیم که ترکیب ،از چید نوع باشیید (فیورسوییل-861 ،8176 ،
 .)847اسعاار های ،که تا کیون بحث شد اسعاار های ،ایسعایید که الزم است نشانههای ،داشعه
باشید که هدف ،مبدو و نگاشتها( ،بالقو ) آنها در یک نگا تشخیص داد شوند .بیراالف
اسعاار ها ،ایسعا ،اسعاار ها ،پویا گفعمانهای ،زمانبییادنید و هیدف و مبیدو بیا هیم ر ییت
مانید آگه،ها ،بازرگان ،،گفعگوها،
نم،شوند و یک ،باد از دیگر ،ممک؛ است ظاهر شوند ،ش
و فی مها.

پورابراهیم ( )7939در مقالۀ «بررس ،اسعاار ها ،کالم،یتصویر ،در چید پوسعر میاسبع،
زبان فارس »،به بررس ،اسعاار ها ،کالم،یتصویر ،بر اساس الگو ،تح ی ی ،اسیعاار هیا،
چیدوجه ،فورسویل ( 8116و  )7334می،پیردازد .در ایی؛ تحقییو ،پییج میاسیبت بیهقور
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هدفمید از میان هجد دسعهبید ،موجود در پایگا پوسعرها ،میاسبع ،هفعه ،انعخاب و از میان
 896پوسعر موجود ،پیج پوسعر ،هر کدام برا ،ییک میاسیبت ،انعخیاب شید اسیت .بیا ایی؛
بررس ،،پورابراهیم بر آن است که نشان دهد اسعاار ها ،کالم،یتصویر ،چگونه در پوسیعرها،
زبان فارس ،ظاهر م،شوند؛ چگونه تصویر و مع؛ موجود در پوسیعرها ،میاسیبع ،بیهِیورت
اسعاارۀ چیدوجه ،با هم در تاامل هسعید؛ و نهایت اییکه ،اسعاار ها ،کالم ،یتصویر ،چیه
نقش کاربردشیااع ،در انعقال پیام پوسعرها ایفا م،کیید.
میابع تحقیو و ،نشان م،دهد که پوسعرها ،برگزید حاو ،سازوکارها ،شیااع ،اسعاار ،
مجاز ،نماد ،و قرحوار ها ،تصویر ،هسعید .اسعاار ها ،کالم،یتصویر ،بهِورت مکمل،
ول ،با درجات مخع ف کار انعقال مفاهیم میاسبع ،را انجام م،دهید .ارتباط مفاهیم حوز ها،
مبدو و مقصد از قرییو شیباهت فیزیکی ،،پرکیردن ف یا ،ایال ،ییک قرحیوار بیهِیورت
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غیرمیعظر  ،و نشانهگ ار ،همزمان ِورت م،گیرد .همچیی؛ مطالاۀ پورابراهیم نشان م،دهید
کیه در اکثییر میوارد ،اسییعاار هیا ،موجییود در پوسیعرها نقییش پییامرسییان ،دارنید .اییی؛ نقییش
کاربردشیااع ،اسعاار در دو وجه تصویر ،و کالمِ ،ورت م،گیرد ،هرچید در وجه کالم،
درجۀ بهکارگیر ،نقش تثبیت مایای ،مع؛ نوشعار ،در پوسعرها معفاوت است و نیز نم،توان ای؛
نقش را بهوضوح مشخص کرد.
رضای )7931( ،در پایاننامۀ کارشیاس ،ارشد اود با عیوان «بررس ،اسعاار ها ،کالم ،و
غیرکالم ،در پوسعرها ،م هب ،و م  ،بر اساس رویکرد شیااع ،فورسویل» ماعقد اسیت بیا
اییکه مبحث تب یغات در ایران به دهۀ 7961ش برم،گیردد ،تب یغیات اسیعاار ،مبحثی ،نوپیا
محسوب م،شود که در اکثر تب یغات نادید گرفعیه شید اسیت .و ،بیا اسیعفاد از چیارچوب
نظر ،فورسو یل ( )8118به تح یل پوسعرها ،م ،یم هب ،م،پردازد و به شیباهت و تفیاوت
اسعاار ها ،م ،یم هب ،به لحاظ اسعفادۀ کالم ،و غیرکالم ،،جهان ،یا فرهیگ ااص بیودن
پوسعرها و نشاندادن سه شیوۀ فورسویل برا ،بییان شیباهت مبیدو و مقصید در اسیعاار هیا،
چیدوجه ،م،پردازد.
به همی؛ میظور ،و ،بیش از هزار پوسعر با محعوا ،م ،یمی هب ،را بررسی ،می،کیید کیه
تاداد شانزد پوسعر حاو ،مفاهیم اسعاار ،مورد نظر است .نعایج تح یل داد ها نشان م،دهد

که شباهت بی؛ اسعاار ها ،م ،یم هب ،در ای؛ است کیه اسیعاار هیا ،حیاو ،ییک عبیارت
تصویر ،در دو نوع پوسعر کمعر است و اسعاارۀ تشبیه تصویر ،در هیچیک از پوسیعرها یافیت
نشد است .در پوسعرها ،م هب ،،اسعاار ها ،کالم،یتصویر ،بیشعر ،نسبت به پوسیعرها،
م  ،به کار برد شد است و نسبت به پوسیعرها ،می هب ،در پوسیعرها ،م ی ،،اسیعاار هیا،
حاو ،دو عبارت تصویر ،بیشعر ،به کار رفعه است .در تح یل پوسعرها و اسعاار ها ،کالمی،
و غیرکالم ،آنها مشخص شد است که یازد پوسعر از شیانزد پوسیعر موجیود ،یکی ،از سیه
ویژگ ،مطرحشد توس فورسویل را در وجو غیرکالم ،اسعاار یا در اسعاار ها ،چیدوجه،
نشان م،دهید.
یافتهها

در ای؛ بخش ،نخست به توِیف و تح یل مع؛ها ،دیدار ،مرتب با کمبیود آب م،پیردازیم،
سپس مع؛ها ،دیدار ،مرتب با آلودگ ،هوا را توِیف و تح یل م،کییم.
 )1توصیف و تحلیل تصویرنوشتههای مرتبط با کمبود آب

در بررس ،روزنامهها ،همشهر ،،هجد تصویر دیدار ،در رابطه با بحران کمبود آب به دست
ً
آمد که ازای؛میان ،شش تصویر ِرفا عکس است و عیاِر الزم برا ،تح یل در ای؛ پژوهش را
ندارد .از توِیف و تح یل دوازد تصویر دیدار ،باقیماند نیز فق در چهار تصیویر دییدار،،
اسعاارۀ تصویر ،مشاهد م،شود که در ادامه ،ای؛ چهیار تصیویر دییدار ،نییز بیا اسیعفاد از
چارچوب نظر ،فورسویل ( )8176توِیف و تح یل اواهد شد.
الف) نمونۀ اول

تصویر« ،ابرهیا ،میعالقم ،درییا ،اروشیان هسیعید» قابیل
در تصویر شمارۀ ( ،)6اسعاارۀ
ش
دریافت است .ابرها به شکل دریا ،اروشان به تصویر کشید شد اند .ابرها ،معالقم ،هدف
است و دریا ،اروشان ،مبدو .هم هدف و هم مبدو سرشار از آب ،ای؛ نامت الهی ،،هسیعید.
بیابرای؛ پرآببودن ازمبدو رو ،هدف نگاشت می،شیود (ر.ک .نگاشیت ( .))7ایی؛ اسیعاار ،
تک ُباد ،است ،زیرا از نوشعه یا ُبادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز و بو اسعفاد نشد است .ای؛
اسعاار ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هدف در یک قاب قرار دارند و نظیر ک یپها و فیی مهیا
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یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسعید .ای؛ اسعاار  ،از نوع مخ وط است ،زییرا مبیدو و هیدف
یک ،شد اند (ابر معالقم و دریا ،اروشان یکجا به تصویر درآمید انید) ولی ،محصیول ،بیه
دست نیامد است که در جهان اارج موجود باشد.
مبدا

هدف
نگاشت

دریای خروشان

ابرهای متالطم

● پرآب بودن
نگاشت شمارۀ (« .)0ابرهای متالطم ،در یای خروشان هستند»
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تصویر شمارۀ ( .)6اسعاارۀ تصویر« :،ابرها ،معالقم ،دریا ،اروشان هسعید»
(برگرفعه از :روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )76 ،6141

بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبیدو رو ،هیدف
نگاشت شود ،و نوع اسعاار قابل شیاسای،اند ،اما ارتباط ای؛ اسعاار با بقیۀ تصیویر بهدرسیع،
مشخص نیست .برا ،نمونه ،هیگام ،که ابر معالقم ،مم و از قطرات باران است و هیر لحظیه
انعظار بارش م،رود چرا باید یک چعر اال ،به تصویر کشید شود؟ آیا بهعیر نبیود کیه چعیر،
وارونه به تصویر کشید م،شد و ای؛ اید را القا م،کرد که الزم اسیت در نگیهدار ،آب کوشیا
باشیم؛  )8ای؛ اسعاار از نوع «مخ وط» است؛  )9تک ُباد ،است؛  )4ایسعا است.
ب) نمونۀ دوم

تصویر« ،ماه ،،انسان است» قابل دریافیت اسیتِ .یورت
در تصویر شمارۀ ( ،)1اسعاارۀ
ش
ماه ،به شکل ِورت انسان به تصویر درآمد است که با کمبود آب دچار افگی ،می،شیود؛

هرچید که ماه ،،آبشش دارد ول ،انسان ،شش .در اییجا ،ماه ،،هدف اسیت و انسیان مبیدو.
همانقور که وجود اکسیژن برا ،انسان حیات ،است ،وجود آب نیز برا ،ماه ،ضرورت دارد؛
اما در ای؛ اسعاار بهقور دقیو مشخص نیست که چه چیز یا چیزهای ،از رو ،هدف رو ،مبدو
نگاشت شد است (ر.ک .نگاشت (.))8
اسعاارۀ م کور ،تک ُباد ،است ،زیرا از نوشعه یا ُبادها ،دیگر نظیر موسییق ،،میز  ،و بیو
اسعفاد نشد است .ای؛ اسعاار ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هدف در یک قاب قرار دارند و
نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسعید .ایی؛ اسیعاار  ،از نیوع مخ یوط
است ،زیرا مبدو و هدف یک ،شد اند (ماه ،و انسان یک ،شد اند) ول ،محصیول ،بیه دسیت
نیامد است که در جهان اارج موجود باشد .اگر چیی؛ محصول ،در جهان فیزیک ،موجود بود
با اسعاارۀ آمیخعه سروکار داشعیم.
هدف
ماهی

مبدو

نگاشت
● حیات ،بودن ماد ا ،برا ،بقا

نگاشت شمارۀ (« .)8ماه ،،انسان است»

انسان
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تصویر شمارۀ ( .)1اسعاارۀ تصویر« :،ماه ،،انسان است»
فصلنامه علمیـپژوهشی
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بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،و نوع اسعاار قابل شیاسای ،هسعید؛

311

اما آنچه باید از رو ،مبدو رو ،هدف نگاشت شود بهدرسع ،قابل شیاسای ،نیست )8 .اسعاارۀ
م کور از نوع «مخ وط» است؛ )9تکباد ،است؛  )4ایسعا است.
ج) نمونۀ سوم

تصویر« ،آب مصرف ،،آب مادن ،است» قابل دریافت است.
در تصویر شمارۀ ( ،)2اسعاارۀ
ش
آب مادن ،،هدف است و آب شیر ،مبدو .همانقور که آب مادن ،گرانبهاست ،آب شیر نییز

مادن ،داایل بطیر ،محیدود اسیت ،آبی ،هیم کیه
گرانبهاست و از قرف ،همانقور که آب
ش

شهروندان اسعفاد م،کیید محدود است پیس بایید در مصیرف آن ِیرفهجیوی ،کیرد (ر.ک.

نگاشت ( .))9ای؛ اسعاار  ،تکباد ،است ،زیرا از نوشعه یا بادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز ،
و بو اسعفاد نشد است .ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هدف در یک قاب قیرار دارنید و نظییر
ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسعید .اسعاارۀ م کور ،از نوع تشبیه اسیت،
زیرا مبدو و هدف در کیار هم قرار گرفعهاند و بهراحع ،م،توان آنها را با هم مقایسه کرد.

هدف
آب شیر

مبدو

نگاشت

آب داخل بطری
آب معدنی

● گرانبهابودن
● محدود بودن
نگاشت شمارۀ (« .)9آب مصرف ،،آب مادن ،است»
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تصویر شمارۀ ( .)2اسعاارۀ تصویر« :،آب مصرف ،،آب مادن ،است»
(میبع :روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )76 ،6617

بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبیدو رو ،هیدف
نگاشت شود ،و نوع اسعاار  ،قابل شیاسای ،هسیعید )8 .اسیعاار از نیوع «تشیبیه» اسیت؛ )9
تک ُباد ،است؛ و  )4ایسعا است.

د) نمونۀ چهارم

در تصو یر شمارۀ ( ،)3دو اسعاارۀ تصویر ،قابل دریافت است .اسعاارۀ نخست عبارت اسیت
تصویر« ،آب مصرف ،،آب مادن ،است» .آب مادن ،،هدف اسیت و آب شییر،
از اسعاارۀ
ش

مبدو .همانقور که آب مادن ،گرانبهاست ،آب شیر نیز گرانبهاست و از قرف ،همانقور کیه
آب مادن ،حجم محدود ،دارد ،آب ،هم که شهروندان اسعفاد م،کیید محدود است پس باید
در مصرف آن ِرفهجوی ،کرد (ر.ک .نگاشت ( .))4ای؛ اسعاار  ،تیک ُباید ،اسیت ،زییرا از

نوشعه یا ُبادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز  ،و بو اسعفاد نشد است .ایسعا است نیه پوییا ،زییرا
مبدو و هدف در یک قاب قرار دارند و نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابیل ر ییت
نیسعید .اسعاارۀ م کور ،از نوع تشبیه است ،زیرا مبدو و هدف در کیار هم قیرار گرفعیهانید و بیه
راحع ،م،توان آنها را با هم مقایسه کرد.
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هدف
آب شیر

مبدو

نگاشت

آب داخل بطری
آب معدنی

● گرانبهابودن
● محدود بودن
نگاشت شمارۀ («.)4آب مصرف ،،آب مادن ،است»

در تصویر شمارۀ ( ،)3اسعاارۀ دوم عبارت است از اسعاارۀ «آب مصیرف ،،سیکه اسیت».
آب مصرف ،،هدف است و سکه ،مبدو .همانقور کیه سیکه گیرانبهاسیت ،آب مصیرف ،نییز
گرانبهاست و بایید در مصیرف آن ِیرفهجیوی ،کیرد (ر .ک .نگاشیت ( .))1ایی؛ اسیعاار ،
تک ُباد ،است ،زیرا از نوشعه یا بادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز  ،و بو اسیعفاد نشید اسیت.
ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هدف در یک قاب قرار دارند و نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس
از دیگر ،قابل ر یت نیسعید .اسعاارۀ م کور ،از نوع تشبیه است ،زیرا مبدو و هدف در کیار هم
قرار گرفعهاند و به راحع ،م،توان آن را با هم مقایسه کرد.

مبدو

هدف
آب مصرفی

نگاشت

سکه

● گرانبهابودن
نگاشت شمارۀ (« .)1آب مصرف ،،سکه است»
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(میبع :روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )76 ،6678

بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که در هر دو اسعاارۀ تصیویر )7 :،مبیدو ،هیدف ،آنچیه
باید از رو ،مبدو رو ،هدف نگاشت شود ،و نوع اسعاار  ،قابیل شیاسیای ،هسیعید؛ امیا آنچیه
جال است ای؛ اسیت کیه دو اسیعاارۀ مجیزا در قالی ییک تصیویر مشیاهد می،شیود؛ )8
اسعاار ها ،م کور از نوع «تشبیه»اند؛  )9تک ُباد،اند؛  )4ایسعا هسعید.
 )2توصیف و تحلیل تصویرنوشتههای مرتبط با آلودگی هوا

در بررس ،روزنامهها ،نامبرد  17 ،تصویر دیدار ،در مورد بحران آلودگ ،هوا به دست آمد که از
ً
ای؛ تاداد 81 ،تصویرنوشعه ِرفا عکس اسیت و عیاِیر الزم بیرا ،تح ییل در ایی؛ پیژوهش را
ندارند .از  46تصویرنوشعۀ باقیماند نیز فق در سه تصویرنوشعه ،اسعاارۀ تصویر ،مشاهد شید
که در ادامه با اسعفاد از چارچوب نظر ،فورسویل ( )8176توِیف و تح یل اواهد شد.
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الف) نمونۀ اول

اتوبوس گازسیوز ،درایت اسیت» قابیل دریافیت
تصویر« ،
در تصویر شمارۀ ( ،)71اسعاارۀ
ش
ش
اتوبوس گازسوز» ،هدف است و «درات» ،مبدو .همانقور که درات باعث تصیفیۀ
است« .
ش

اتوبوس گازسوز» نیز باعث کاهش آلودگ ،هیوا می،گیردد
هوا و کاهش آلودگ ،هوا م،شود« ،
ش

(ر.ک .نگاشت ( .))6ای؛ اسعاار ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هدف در یک قاب قرار دارند
و نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسعید .همچیی؛ ،دو ُباید ،و از نیوع
مخ وط است .دلیل دوباد،بودنش ای؛ است که از نوشعه نیز اسیعفاد شید اسیت و مخ یوط
است ،زیرا مبدو و هدف یک ،شد اند (درات و اتوبوس گازسوز یک ،شد اند) ول ،محصول،
ُ
اد نوشیعه
به دست نیامد است که در جهان اارج موجود باشد .بهرغم اییکه در ای؛ اسعاار  ،ب ش
نیز وجود دارد ول ،اسعاارۀ م کور ،زبان،یتصویر ،نیست ،زیرا نوشعۀ آن جایگزی؛ هدف نشد
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است و برا ،توضیح بیشعر نوع اتوبوس به کار رفعه است.
هدف
اتوبوسِ گازسوز

مبدو

نگاشت

درخت

● کاهش آلودگی هوا

نگاشت شمارۀ (« .)6اتوبوس گازسوز درات است»

تصویر شمار ( .)71اسعاارۀ تصویر« :،اتوبوس گازسوز درات است»
(میبع :روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )84 ،6147

بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبیدو رو ،هیدف
نگاشت شود ،و نوع اسعاار  ،قابل شیاسای ،هسعید )8 .ای؛ اسعاار از نوع مخ یوط اسیت؛ )9
دو ُباد ،است؛ و  )4ایسعا است.
ب) نمونۀ دوم

تصویر« ،آسمان شهر ،دیوار کثیف است» قابل دریافت اسیت.
در تصویر شمارۀ ( ،)77اسعاارۀ
ش
دیوار کثیف ،مبدو .همانقور که دیوار کثیف را م،توان تمییز کیرد ،آسیمان
آسمان ،هدف است و ش
ُ
شهر را هم م،توان تمییز کرد (ر.ک .نگاشت ( .))1ای؛ اسعاار  ،تکباد ،است ،زیرا از نوشعه یا

بادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز  ،و بو اسعفاد نشد است .ایسعا است نه پویا ،زیرا مبدو و هیدف
در یک قاب قرار دارند و نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسیعید .اسیعاارۀ
م کور ،از نوع مخ وط است آن هم به ای؛ دلیل که مبدو و هدف یک ،شد اند (آسمان آلود و دیوار
کثیف یک ،شد اند) ول ،محصول ،به دست نیامد است که در جهان اارج موجود باشد.
فصلنامه علمیـپژوهشی

هدف
آسمان شهر

مبدو

نگاشت

دیوار کثیف

● قاب یت تمیزشدن

نگاشت شمارۀ («.)1آسمان شهر ،دیوار کثیف است»

تصویر شمارۀ ( .)77اسعاارۀ تصویر« :،آسمان شهر ،دیوار کثیف است»
(میبع :روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )98 ،6112
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بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبیدو رو ،هیدف
نگاشت شود ،و نوع اسعاار قابل شیاسای ،هسعید؛  )8ای؛ اسعاار از نوع مخ یوط اسیت؛ )9
تک ُباد ،است؛  )4ایسعا است.
ج) نمونۀ سوم

تصویر« ،آسمان تهران ،شیشۀ دودگرفعه است» قابل دریافت
در تصویر شمارۀ ( ،)78اسعاارۀ
ش
است .آسمان تهران ،هدف است و شیشۀ دودگرفعه ،مبدو .همیانقیور کیه شیشیۀ دودگرفعیه را

م،ت وان تمییز کرد و بیرون را دید ،اگر عوامل آلودکیید ح ف شیوند آسیمان شیهر نییز تمیییز
م،شود (ر.ک .نگاشت ( .))2ای؛ اسعاار را نم،توان مفهوم ،نامید ،زیرا در اسعاارۀ مفهوم،
ً
ً
ماموال مبدو یا هدف بهقور مسعقیم وجود ندارند و ِرفا از رو ،نشانههای ،پ ،به وجود آنهیا
برد م،شود؛ اما در تصویر شمار ( )78هم مبدو و هم هدف مشهود هسعید.
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ای؛ اسعاار  ،از نوع مخ وط است ،زیرا دست انسان ،دید م،شود که رو ،شیشۀ سییاه،
کشید م،شود و بخش ،از شیشه تمیز م،شود .در قسمت پاکشد  ،نمیای ،از بیرج مییالد بیا
آسمان ،پاک مشاهد م،شود .در پس آن قسمت که دست انسان کشید شید اسیت آسیمان،
پاک مشاهد م،شود و ای؛ اید را القا م،کید کیه جسیم ،آلیود  ،تمییز شید اسیت .در ایی؛
اسعاار  ،مبدو و هدف یک ،شد اند اما محصول ،فیزیک ،که در جهان اارج موجود باشد ،بیه
دست نیامد است؛ پس ،اسعاارۀ م کور از نوع مخ وط است .تک ُباد ،است ،زیرا از نوشعه و

یا ُبادها ،دیگر نظیر موسیق ،،مز  ،و بو اسعفاد نشد است .ایسعا است نه پویا ،زییرا مبیدو و
هدف در یک قاب قرار دارند و نظیر ک یپها و فی مها یک ،پس از دیگر ،قابل ر یت نیسعید.
هدف
آسمان شهر

مبدو
نگاشت

شیشۀ
دودگرفته

● قابل ر یت بودن
● باد تمیزکردن آن

نگاشت شمارۀ (« .)2آسمان تهران ،شیشۀ دودگرفعه است»

تصویر شمارۀ ( .)78اسعاارۀ تصویر« :،آسمان تهران ،شیشۀ دودگرفعه است»
(برگرفعه از روزنامه همشهر ،،سال 89ام ،ش )98 ،6174

بهقور ک  ،،یافعهها نشان م،دهد که )7 :مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبیدو رو ،هیدف
نگاشت شود ،و نوع اسعاار قابل شیاسای ،هسعید؛  )8ای؛ اسعاار از نوع مخ یوط اسیت؛ )9
ُ
تکباد ،است؛  )4ایسعا است.
بحث و نتیجهگیری

در پژوهش حاضر ،ای؛ سؤال اساس ،مطرح شد که مع؛هیا ،دییدار ،در روزنامیۀ همشاریی
(7934ش) چگونه م،توانید از قریو بهکارگیر ،رویکیرد اسیعاار هیا ،تصیویر ،بیه بحیران
کمبود آب و آلودگ ،هوا در کالنشهر تهیران کمیک کییید؟ بیهمیظیور نییل بیه ایی؛ هیدف از
فورسویل ( )8176بهعیوان چارچوب نظر ،بهر گرفعه شد.
عیاِیر
در ای؛ رویکرد ،فرک ک  ،بر ایی؛ اِیل اسیعوار بیود کیه چیانچیه مغیایرت ،بیی؛
ش
تشکیلدهیدۀ اسعاار ها ،تصویر ،در رویکرد م کور و عیاِر تشیکیلدهییدۀ اسیعاار هیا،
تصویر ،در تصویرها ،دیدار( ،در اییجا روزنامیۀ همشاریی) مشیاهد نشیود ،تصیویرها،
دیدار ،مورد نظر شرای الزم را اواهید داشت تا بیییدگان /اوانییدگان آن را دریافیت کییید و
آگه،دهیدگان به هدف اود ،که همانا پیامرسان ،در مورد بحرانها ،زیسیتمحیطی ،اسیت،
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دست یابید؛ اما چیانچه مغایرت ،مشاهد شود ،فق درِیورت رفیع مغیایرت اسیت کیه ایی؛
اسعاارها م،توانید دریافت شوند.
یافعهها ،مقالۀ حاضر نشان داد با توجه به چارچوب نظر ،م کور ،اسعاار ها ،تصیویر،
بهکار گرفعهشد دارا ،عیاِر مطرحشد در رویکرد اسعاار ها ،تصویر ،بودنید و بیه همیی؛
سب از سو ،بیییدگان قابل دریافت بودند .بیابرای؛ ،هدف آگه،دهییدگان کیه همانیا کیاهش
بحرانها ،زیستمحیط ،بود به اوانیدگان روزنامه میعقل م،شد.
یافعهها ،پژوهش حاضر در بیشعر موارد ،با یافعهها ،فورسویل ( )8176همسو بیود .بیه
عبارت دیگر ،در بیشعر اسعاار ها ،تصویر ،،مبدو ،هدف ،آنچه باید از رو ،مبدو رو ،هیدف
نگاشت م،شد ،و نوع اسعاار ها قابل شیاسای ،بودند .هرچید که موارد نقض نیز مالحظه شد:
الف) مورد ،مشاهد شد که ارتباط اسعاارۀ تصویر ،با سایر بخشها ،تصویر دیدار ،،گیگ
بود .ب) مورد ،مشاهد شد که آنچه باید از رو ،مبدو بر رو ،هدف نگاشت شود گیگ بیود؛
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پ) مورد ،مشاهد شد که دو نوع اسعاارۀ مجزا در یک مع؛ نوشعار ،اسعفاد شد بود؛ ای؛ در
حال ،است که در پیج نوع اسعاارۀ پیشیهاد ،فورسویل ( )8176موارد ،از ایی؛ دسیت ذکیر
نشد است .در بیشعر اسعاار ها ،روزنامۀ همشهر ،،از اسعاار ها ،ایسعا ،تکباید ،،و از دو
نوع مخ وط ،و تشبیه اسعفاد شد بود.
ش
از آنجای ،که مخاق اوانیدگان آگه،ها ،م کور را شهروندان تهران ،با سطوح مخع ف
تحصی  ،تشکیل م،دهید ،بیابرای؛ الزم است که روزنامۀ همشریی پیشعر پژوهشها ،الزم را
انجام دهد تا مشخص شود چه نوع اسعاار ا ،و با چید باد (تکباید ،ییا چیدباید )،بیرا،
دریافت بهعر اوانیدگان تهران ،میاس تر است.
پییورابراهیم ( )7939نیییز هرچییید بییر اسییاس الگییو ،تح ی یی ،اسییعاار هییا ،چیییدوجه،
فورسویل ( 8116و  )7334مقالۀ اود را نوشت اما یافعهها ،و ،نشیان می،داد کیه در اکثیر
موارد ،اسعاار ها ،موجود در پوسعرها نقش پیامرسان ،داشعهاند .یافعهها ،مقالۀ حاضر نییز از
ای؛ لحاظ در راسعا ،یافعهها ،و ،بود .رضای )7931( ،نیز هرچید بیا اسیعفاد از چیارچوب
نظر ،فورسویل به تح یل پوسعرها ،م ،یم هب ،پردااعه است ،اما بحث و ،به رویکردها،
پیشی؛ فورسویل برم،گردد ( )8118نه رویکرد 8176؛ بیابرای؛ یافعیهها ،و ،بیهقیور ک ی،

ارتباق ،با رویکرد  8176ندارد .از قرف ،،یافعهها ،و ،همسوی ،محدود ،با یافعههیا ،ایی؛
مقاله دارد و آن هم از ای؛ لحاظ که عیوان م،کید« :تب یغات اسعاار ،مبحثی ،نوپیا محسیوب
م،شود که در اکثر تب یغات نادید گرفعه شد است» .یافعیههیا ،میا نییز نشیان داد کیه از 23
تصویر دیدار ،فق هفت مورد اسیعاارۀ تصیویر ،مشیاهد شید ،پیس بحیث اسیعاار هیا،
تصویر ،بحث ،نوپاست .رضای ،از اییکه اسعاار ها ،موجیود در پوسیعرها نقیش پییامرسیان،
دارند یا ایرِ ،حبع ،به میان نیاورد بود.
بهقور ک  ،،از پژوهش حاضر نعیجهگیر ،م،شیود کیه اسیعاار هیا ،تصیویر ،در روزنامیۀ
همشریی عیاِر الزم در رویکرد اسعاار ها ،تصویر( ،فورسویل  )8176را داراست ،بییابرای؛
قبو فرک ک ش ،مطرحشد  ،شرای الزم را دارند تا اوانیدگان روزنامه آن را دریافت کیید .چیانچه

از سو ،اوانیدگان دریافت شوند پیام آگه،دهیدگان بهدرسع ،میعقل اواهد شد و آنها به هدف
اود ،که همانا پیامرسان ،در مورد بحرانها ،زیستمحیط ،است ،دست م،یابید؛ هرچیید کیه
الزم است پژوهشهایِ ،ورت گیرد تا نشان دهد هر کدام از اسیعاار هیا (از پییج نیوع اسیعاارۀ
مورد نظر فورسویل )8176 ،برا ،چه سطح از اوانیدگان روزنامه میاس است.
در بررس ،تصویرها ،دیدار ،،دو نعیجهگیر ،فرع ،نیز به دست آمد .نخست آنکه ،تاداد
مع؛ها ،دیدار ،مربوط به بحران آلودگ ،هوا ( 17تصویر دیدار )،بیشیعر از تایداد میع؛هیا،
دیدار ،مربوط به کمبود آب ( 72تصویر دیدار )،بود .دوم ،در مع؛هیا ،دییدار ،مربیوط بیه
ُ
اد ،مخ وط یا تشبیه اسعفاد شد بیود؛ امیا در
کمبود آب بیشعر از اسعاار ها،
تصویر ،تکب ش
ش
ُ
اید ،مخ یوط
مع؛ها ،دیدار ،مربوط به آلودگ ،هوا بیشیعر از اسیعاار هیا،
تصیویر ،تیکب ش
ش
اسعفاد شد و در مورد اایر ،نمونها ،از اسعاارۀ دوباد ،نیز مشاهد شد.
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پورابراهیم ،شیری؛ ( .)7939بررس ،اسعاار ها ،کالم،ییتصیویر ،در چیید پوسیعر میاسیبع ،زبیان فارسی.،
پژوهشهای زبانشناس .73-91 ،)77(6 ،
رضای ،،فاقمه ( .)7931بیرس استعارههای کالم و غییکالم در پوستیهای مذهب و مل بی اساس رویکید
شناخت فورسویل (پایاننامۀ کارشیاس ،ارشد زبانشیاس .)،دانشکدۀ زبانها ،اارج ،دانشیگا شیهید
باهیر ،کرمان ،ایران.
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