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Abstract 

By examining the conceptual metaphors used in sports texts, one can understand the kind 

of view that subconsciously exists behind the minds of writers. To find such viewpoints, 

the metaphors used in the two newspapers, Khabar-e-Varzeshi and Abrar-e-Varzeshi in 

2019 were examined to obtain conceptualization methods hidden behind the produced 

texts. To that end, the researcher used the critical analysis of metaphor suggested by 

Charteris-Black (2004) as the research method that is the result of a combination of 

cognitive approaches, critical discourse analysis, pragmatics and corpus, as well as the 

conceptual metaphors approach introduced by Lakoff and Johnson (1980) as a theoretical 

framework for data analysis. The main issue of this study is to address which areas of 

source domain are used in the conceptualization of sports news in football? Why? To 

answer this question, the articles related to the year 2019 were collected, then were saved 

in a Word file as a corpus, and three steps of Charteris - Black were done. In this regard,  

we studied 400 news for the first and second six months of the 2019 that included 94.955 

words to recognize metaphors. Since one of the features of sport language is war 

metaphors and spreading these metaphors in sport discourse, but completely unlikely the 

studies showed that football metaphors are less violent and even aesthetically are the field 

of pleasing from human activities and nonviolent domains that can be structured by 

authors. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
Discourses attempt at grasping power by controlling the minds of the audience. In 

sports, the discourse subconsciously determines the speech and writing patterns 

of those involved. In fact, it has a kind of effect on the sub- conscience of the 

people in this analysis, an attempt was made to critically analyze the metaphor in 

the sports texts of Abrar and Khabar newspapers based on Charteris Black 

analysis model to determine the commonalities and differences between 

metaphors and conceptual metaphors used in high-circulation sports newspapers 

in Iran. The new definition of metaphor is different from traditional definition. It 

actually exists at the heart of our daily lives,  and determines the way we look at 

the world of sports and different dimensions in sports issues. The metaphors used 

by sports journalists  also reflect their attitudes towards sports. Hence, we intend 

to examine these views in sports, especially football, with the help of the theory 

of Lakoff and Johnson, and Charteris Black.   
 

Materials and Methods 
The theoretical framework was based on the theory of Lakoff and Johnson 

introduced in 1980 with the publication of the book ‘The Metaphors We Live by”. 

In that study, they systematically collected organized metaphorical linguistic data 

claimed to reflect the structure of conventional thought in human mind. Our 

method was mostly based on three-steps of Charteris-Black's (2004) critical 

metaphor analysis approach. Critical metaphor analysis is based on cognitive 

linguistics, cultural and social factors in the use of language and the connection 

with discourse fascinated by critical discourse analysis with the results of research 

in cognitive linguistics (Lee, 2016). 

The researcher used the data of two sites to study the sports discourse in Iran and 

to answer the main question of the study including: 

1- https://www.pishkhan.com/rooznameh/AbrarSport 

2- https://www.khabarvarzeshi.com/ 

Some articles related to 2019 were collected and saved in a Word file as a corpus. 

This study used the corpus-based method, so there was no direction in the research 

and the data were analyzed quantitatively and qualitatively.  Qualitative research 

is required in the selection of research questions as they determine what is needed 

in a corpus. In fact, qualitative analysis is crucial about criterion of language 

usage. Without a little analysis, we will not be able to show the new or common 

specific metaphors because these are slightly dependent on findings. This type of 

analysis is also needed to interpret the pragmatic role of metaphors, whether with 

a negative or positive value.  

https://www.pishkhan.com/rooznameh/AbrarSport
https://www.khabarvarzeshi.com/
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Finally, based on the results obtained, it is possible to identify which field of 

economic, commercial, religious, educational, etc., sports texts have been used 

the most. 

The corpus of football consisted of 94,955 words which included two parts: data 

related to first six months of 2019, and those of second six months same year. This 

study is a diachronic study. 
 

Findings 
The source domains for describing the sport of football in the two sports 

newspapers were: building and housing, war, travel, body, fire, climate, animals, 

lighting, and plants. In this regard, 400 news in the first and second months of 

2019 consisting of 94,955 words during this time were reviewed. 

Each report was examined to find metaphors, and the frequency of occurrence of 

metaphors was obtained by the following classification: 

Metaphor of travel (113 times), health (62 times) and war (50 times) 

The metaphors used in these cases are the most widely used examples obtained 

from the review of news texts in the Abrar-e-Varzeshi and Khabar-e-Varzeshi 

newspapers in the second six months. The conceptual metaphors like football is 

war / football is business / football is gambling / football is building were 

concluded. 

The conceptual metaphor "football is war" is one of the most common metaphors 

of sports discourse where competitors are regarded as enemies, competition as the 

battlefield and goal as victory. The most commonly used metaphor is strategy. 

Metaphors belonging to this source of domains include war, battle, protest and 

threat.  

We can divide the metaphors of conflict into three sub-categories: metaphors of 

defense, metaphors of attack, and metaphors of struggle. These classifications are 

based on semantic tendencies of metaphor. 
 

Findings 
This study demonstrates the importance of language in the polarization of sport 

with an ethnic and racial perspective. First, the sport of football is emphasized as 

an inseparable skill, and the sport is supported in such a way that other sports, 

such as wrestling, are automatically showed weak and insignificant. The cognitive 

rhetoric reveals these appearances and concealments. 

In this study, we tried to use cognitive linguistic findings and cognitive discourse 

analysis to take a deeper look at what is presented to the audience in sports 

writings especially in the field of football. The studies of text showed that in order 
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to properly understand the hidden beliefs and current thoughts behind the minds 

of the authors, one can use the theoretical foundations of cognitive linguistics and 

cognitive discourse analysis and get a clearer picture of such texts. 
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 مقالة پژوهشی

بنیاد  های استعاری در گفتمان ورزش فوتبال براساس رویکرد پیکرهسازیمفهوم

 1به تحلیل انتقادی استعاره 
 

 3اصغر سلطانیسید علی  ،2ارسالن گلفام ، 1محمد اسدی

 

 ایران   قم،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  قم،  واحد  شناسی،دانشجوی دکتری گروه زبان .  1

 )نویسندۀ مسئول(   ایران  تهران،  تربیت مدرس،  دانشگاه   شناسی،زبان دانشیار گروه  .  2

 ایران   قم،  باقرالعلوم )ع(،  دانشگاه  ،های خارجی زبان دانشیارگروه  .  3
 

 23/12/1400تاریخ پذیرش:                         01/09/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

که ناخودآگاهانه در  برد    پیتوان به نوع نگاهی  ورزشی میکاررفته در متون  های مفهومی به با بررسی استعاره

دارد وجود  نویسندگان  ذهن  استعارهازاین  ؛پس  بهرو  روزنامه  های  دو  در  ورزشی»کاررفته  ابرار  »و    «خبر 

های پنهان در پس متون تولیدشده  سازی و نگرشهای مفهومدستیابی به شیوه  برای  1398در سال    «ورزشی

که حاصل تلفیق رویکردهای  (  2004)  بلک-چارتریس  «تحلیل انتقادی استعاره»از دو رویکرد  د.  بررسی شدن

و همچنین رویکرد   پژوهشمثابه روش  ای است، بهشناختی، تحلیل انتقادی گفتمان، کاربردشناسی و پیکره 

ا استفاده شد.  هارچوب نظری، برای بررسی دادههمنزله چبه( 1980) لیکاف و جانسون«  های مفهومیاستعاره»

این   اصلی  حوزه  پژوهشمسئله  کدام  از  که  است  موضوع  این  به  مبدپرداختن  مفهوم  أهای  های  سازیدر 

بیشتر استفاده می فوتبال  به سؤال  چرا؟و  شود؟  مطبوعات ورزشی در ورزش  پاسخ  از    صرفاً  پژوهش  برای 

به سال  داده مربوط  مقاالت  وُ  . آوری شدجمع  1398های دو سایت ورزشی  فایل  بدر یک  پیکره  هرد  صورت 

اول   ةدر شش ماه یخبر متن  400  ،راستا نیهم دربلک اجرا شد. -چارتریس ایه سه مرحلمدل و  شدذخیره 

  یهااستعاره جیترو ، زبان ورزش  یهاصه یاز خص  یکی .دشبررسی  کلمه 94.955متشکل از   1398دوم سال و 

-نهیزم  یشناختیی بایبه لحاظ ز  یو حت  زیآمکمتر خشونت  یریتصو،  دندهنشان میها  پژوهشاما    ، جنگ است

 .است یساختاربند قابل زیآمخشونتغیر یانسان و قلمروها یهاتیبخش از فعاللذت یا

خبر ورزشی، گفتمان   ةابرار ورزشی، روزنام  ةمفهومی، تحلیل انتقاد استعاری، روزنام  ۀاستعار کلیدی:  واژگان

 .ورزشی
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 مقدمه 
می گفتمان تالش  همواره  مها  کنترل ذهن  با  شوند.کنند  تبدیل  قدرت  گفتمان  به  گفتمان    خاطب 

و    کندیاندرکاران ورزش را تعیین مهای گفتاری و نوشتاری دست صورت ناخودآگاه شیوهه شی بزور

است  دلیل  همین    ؛ بهکندها را در خود احاطه میگذارد و آنمیتأثیر  ناخودآگاه این افراد    بر  ،درواقع

شود  تعیین می  ،ها حاکم استکردن این افراد هم توسط گفتمان ورزشی که بر آن های صحبتکه شیوه

این گفتمان نوشتن خبر  بر  ها  و  ابزارهایی که در گفتمان   گذارند.می  تأثیرنیز  شیوه  از  اکنون یکی 

شناسی  ( در زبان1980)  1لیکاف و جانسون عریفی جدید است که  ت  ،رود کار میه  ورزشی بسیار زیاد ب

انتشار    1980. نظریۀ لیکاف و جانسون در سال  اند کردههای مفهومی معرفی  از استعارهشناختی   با 

ها  مربوط به استعاره را تغییر دادند. آن  هایپژوهش،  کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهکتاب  

  وآوری کردند  جمع  ،اندمندی سازمان یافتهمطور نظاه که برا  های زبانی استعاری  خود داده   پژوهشدر  

،  2016  ،2بازتاب ساختار فکری مرسوم در ذهن آدمی است )لی های استعاری  این داده   که  مدعی شدند 

94.) 

ارتباطی یک استعاره در بافت زبانی را مفهومی این است که چگونگی، چرایی و بی  ۀماهیت استعار 

و مشکل تنش معنایی آن استعاره را از طریق برقراری ارتباط میان قلمرو مبدأ و مقصد    کندتوصیف  

. از نظر ادیبان و سخنوران کالسیک، استعاره موضوعی زینتی و مربوط به بخش غیرعادی  کندبرطرف  

ت که در آن یک یا چند کلمه خارج از معنای معمول خود و برای بیان معنایی مشابه به کار  زبان اس

د برای حصول نتواناست: صناعاتی که می  «پذیرتفکیک»رود. در دیدگاه کالسیک، استعاره از زبان  می

آنچه هدف  کند تا به  اندیشیده، وارد زبان کرد. این تأثیرات به زبان کمک میتأثیرات ویژه و ازپیش

  ،3برسد )هاوکس   ،غییر ورای آن قرار دارددون تشود، یعنی افشای واقعیت جهانی که ب اش تلقی میاصلی

چیزی در اصطالحات و عبارات چیز دیگر   «فهم و تجربۀ»دراصل  ،  (. استعارۀ مفهومی135  ،1972

گیرد،  شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت میاست. لیکاف و جانسون اساس این رابطه را که به 

تر است، قلمرو مبدأ یا  تر و متعارفای را که دارای مفهومی عینیها مجموعهنامند. آنمی  4«نگاشت»

  ؛خوانندمی  6تر است، قلمرو مقصد یا هدف انتزاعی و ذهنی   و مجموعۀ دیگر را که دارای مفاهیم  5منبع

 
1. Lakoff & Johnson  

2. Li 

3. Hawkes 

4. Mapping 

5. Source Domain 

6. Target Domain 
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را    ، لیکاف  ،ترتیببدین استعاره  نظام مفهومی»دراصل  متناظر در  قلمروهای  میان  تعریف    «نگاشت 

به    ؛داند می  -و نه یک گزارۀ صرف- ای از تناظرهای مفهومی  رو هر نگاشت را مجموعهازاین  و  کند می

کند، این کلمات یا عبارات نیستند که استعاره  عبارت دیگر، برخالف آنچه نظریه کالسیک مطرح می

اساس آن بر روابط مفهومی دو حوزۀ مبدأ و مقصد استوار است. از این منظر، کار   ؛ بلکهسازندرا می

ها  ضوعات، ویژگیکلمات و عبارات، برانگیختن ذهن ما به برقراری ارتباطی است که در خالل آن، مو

 (.  186، 1993شود )لیکاف، و روابط میان دو حوزه منتقل می 

مثال: جنگ دوباره تیم  ؛  شودهای متون ورزشی استفاده میشدن مفهوم نگاشت از مثالبرای روشن 

 استقالل و پیروزی.   

 « گ استتفوتبال جن»این عبارت درحقیقت متناظرها یا برابرهایی استت که براستاس نگاشتت استتعارۀ  

 .را ارائه دادشمارۀ یک توان متناظرهای جدول  برپایۀ این استعاره می .شکل گرفته است
 

 " فوتبال جنگ است "استعاره مفهومی  -1جدول 
Table 1- Conceptual Metaphor "Football is War" 

 

-آمده را به سه دستۀ اصلی استعارهدستهای بهلیکاف و جانسون با تکیه بر شواهد زبانی روزمره، نمونه

های جهتی  استعاره.  تقسیم کردند  3های ساختاری و استعاره  2شناختیهای هستی، استعاره1جهتی های  

مانند باال، پایین، عقب، جلو،    4گیری فضاییمفاهیم را براساس جهت  استعاره هایی هستند که عمدتا  

ل، جلوتر از تیم یم فوتبال استقالت  مثال:  برای  ؛کنند دهی و مفهومی میسازمان  غیرهدور، نزدیک و  

از دیدن مفاهیم نامحسوس مانند احساسات،  شناختی، شیوههای هستیپیروزی است. استعاره هایی 

 
1. Orientational Metaphor  

2. Ontological Metaphor 

3. Structural Metaphor 

4. Spatial-Orientational 

 :(Target) مقصد :Source)) مبدأ
 Football   فوتبال  War  جنگ

 Footballers هافوتبالیست Soldiers  سربازان

 Football Pitchزمین فوتبال  Battlefield  میدان جنگ

  Scoreکسب امتیاز Attack  حمله

 Win  برد تیم Victory  پیروز شدن
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برای مثال: مربی پرتغالی در راه هدایت کنند؛  میمثابه هستی یا جوهر فراهم  ها و عقاید را بهفعالیت

فرض شده   جاندار  موجود  یک  فوتبال  اینجا  )در  ایران  و  استعاره  است(. تیم  لیکاف  ساختاری:  های 

دانند و  ارچوب مفهومی دیگر می هدهی یک مفهوم در چجانسون، اساس استعارۀ ساختاری را سازمان

برای مثال: ورزش ؛  (127،  2010 )هاشمی،  ای از این نوع هستندهای گزارهاستعارهبیشتر  اند که  بر آن

 فوتبال، سفر است.   

  ،شده استاستعاره مطرح می  بارۀهای سنتی که دربا تعریف  ،شوداره می تعریف جدیدی که از استع

های نگرش ما را به دنیای  متفاوت است و استعاره درواقع در بطن زندگی روزمره ما وجود دارد و شیوه

-استعاره.  ستا  نیزها  کننده آننوعی بازنماییکند و بهل ورزشی تعیین میئورزشی و ابعاد مختلف مسا

ست و الزم ابه ورزش نیز  هادهنده نوع نگرش آن نشان  ،برندکار میه  نگاران ورزشی به روزنامههایی ک

کمک نظریه لیکاف و جانسون خصوص ورزش فوتبال بهنگاران به ورزش و بهاست این نوع نگاه روزنامه

 ،فوتبال اجرا شودبلک بررسی شود. برای اینکه نظریه لیکاف و جانسون بر گفتمان ورزش  -و چارتریس

ای عبور کرد که شامل تعیین، تفسیر و تبیین مرحلهسه   یبلک از مسیر - سباید براساس مدل چارتری

 استعاره است.

بلک یعنی تحلیل انتقادی استعاره  -ای چارتریسمرحلهبر مدل سهبیشتر مبتنیحاضر    پژوهش روش  

گی و اجتماعی در کاربرد زبان و  شناسی شناختی به عوامل فرهنکه حاصل توجه بیشتر زبان است  

شناسی  شده در زبانهای انجامشدن تحلیل انتقادی گفتمان به نتایج پژوهشپیوند با گفتمان و مجذوب

 شناختی است.

استعاره   تعیین  مرحله،  شناسایی  نخستین  هدف  با  متون  نمونۀ  دقیق  خوانش  مستلزم  که  هاست 

به شناسایی    1پی یآحاضر براساس مراحل ام  پژوهش ها براساس معیار وجود تنش معنایی است.  استعاره

تا درک کلی   شودمی کل متن/گفتمان خوانده - 1 ها در گفتمان ورزش فوتبال پرداخته است:استعاره

د  معنای هر واح  -الف  :واحدهای واژگانی در متن/گفتمان تعیین شود  -2؛  از معنای آن به دست آید

عنوان یک اسم، فعل یا صفت در موقعیتی که  واژگانی در متن مشخص شود؛ یعنی اینکه چگونه به

های قبل و بعد از این به واژه  ؛ همچنینتوسط متن فراخوانده شده )معنای بافتی( به کار رفته است

تر و  معنای اولیهزمان  آیا همکه  برای هر واحد واژگانی مشخص شود    -ب   ؛واحد واژگانی توجه شود

. برای اهداف ما  یا خیر ، در متون دیگر وجود دارداست تر از معنایی که در این بافت به کار رفتهاصلی

بتوان تصور کرد، دید، شنید،    ، کندآنچه فراخوان می  ؛ یعنی تر باشدتر معنایی است که عینیمعنای اولیه

 
1. Metaphor Identification Procedure (MIP) 
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تر باشد )در  آشکارتر و مشخص ،مرتبط باشد  به اعمال فیزیکی و جسمانی  ،لمس کرد، بویید یا چشید

با مبهم تاریخی قدیمی   و  (ودنبتضاد  نظر  باشد.  از  است  تر  اولیهگفتنی  رایجمعنای  ترین تر ضرورتا  

تر از معنای آن در بافت  معنای اولیه  اگر برای یک واحد واژگانی   -ج  ؛معنای یک واحد واژگانی نیست

اگر    - 3؛  معنای بافتی آن با معنای اولیه مغایر است یا خیر  آیا که  مشخص شود    ،مدنظر وجود دارد

 . داللت دارد بودن آن واژهمثبت بود، بر استعاری  مذکورال ؤجواب س 

هایی  صورت نگاشتهای مفهومی و کلیدهای مفهومی بهدر مرحلۀ دوم یعنی مرحلۀ تفسیر، استعاره

ها، به تحلیل مرحلۀ سوم، تبیین استعارهشوند. در  میان دو حوزۀ مفهومی مبدأ و مقصد استخراج می

می گمان  که  اجتماعی  و  تاریخی  گفتمانی،  کاربردشناختی،  استعارهعوامل  تولید  در  های  رود 

ها در متقاعدسازی تعیین  شود و نقش اجتماعی استعارهشده نقش داشته باشند، پرداخته میشناسایی

 (.  39،  2004 ،1لکب -)چارتریسشود می

تیم ملی   AFC تیتر: گزارش  ؛1398اردیبهشت    22  ،ابرار ورزشی  مثال: برای   پرافتخار  از یک دهه 

 فوتبال ایران 

ای بسیار باشکوه بود. آنها آسیا را با قهرمانی در خاک خود مانند  معرفی تیم ملی ایران در آوردگاه قاره

دادند که این قهرمانی تصادفی نبود.  طوفان فتح کردند و با اثبات موفقیت خود در دهه بعدی، نشان  

 . عنوان یک قدرت در آسیا محسوب شدندآنها از آن پس به

مثابه میدان جنگ و  سازی میدان ورزشی بهو شبیه  «فتح»نویسنده با استفاده از کلمه    ، در این مثال

ارمغان  سعی دارد درک بهتری از موضوع برای خواننده به    ،تداعی ارکان جنگ ازجمله دفاع و حمله

از  ختم می  «ورزش جنگ است»و درنهایت به استعاره مفهومی    وردآ شود تا تنش معنایی استعاره 

 میان برداشته شود. 

که به جنگ   هایی واژه  کند که  یموضوع را قطع   ن یدر ابتدا ا  د یشا  یورزش  های به روزنامه  یاجمال  ی نگاه 

ازی و  روزیپ،  حمله  ،مانند دفاع   ،استمربوط     ی ورزش  هایپرکاربرد در روزنامه  هایاستعاره  شکست 

  مشخص شود  أآشکار و پنهان قلمرو مبد  یهاجنبه   یبا بررس  است  شده  ی پژوهش سع  نیاما در ا  ،است

)س  هایاستعارهکه   حوزه  غیره  ی مذهب   ،یفرهنگ ،  یاقتصاد  ،یاسیکدام  روزنامهو  در    یورزش  یها( 

. در گزینش  د کنیمتن بر مخاطب کمک م  شتریب  یگذارریثأ استعاره به ت  نیپرکاربرد است و چطور ا

استپژوهشسؤال   الزم  کیفی  تحلیل  سؤال    ؛،  می  پژوهشچون  در  مشخص  پیکره  در  که  کند 

 
1. Charteris-Black 



 1401، مرداد و شهریور 73،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                   296

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

مبنای قضاوتی که دربارۀ معیارهای کاربرد زبان   دلیلجوی چه چیزی هستید. تحلیل کیفی بهوجست 

ای بودن استعارهدادن جدید یا رایجی امکان نشانبدون تحلیل کمّ  بسیار اساسی است.  ،کندفراهم می 

ی وابسته هستند. تحلیل کیفی نیز برای تعبیر  های کمّیافتهه  راکه این موارد ب؛ چخاص وجود ندارد

یا    دارند  ذاری منفیگها ارزشه آیا استعارهکبرای این  مثال   است؛ها الزم  نقش کاربردشناختی استعاره

  .مثبت

مسا فوتبال  ورزش  داردئدر  وجود  زیادی  مشکالت  و  سیاسی  ؛ ل  گفتمانازجمله  ورزشیشدن   .های 

وارد مرحله   رانیا  ی و اجتماع   یاسیس  یفضا  ن، یبنز  متیق  ش یطرح افزاهای داخلی و  لیل ناآرامیدبه

ت نیازا  ؛ شد  ایتازه ورزش  نیا  یرگذاریثأ رو  متون  در  ت   محل  ی فضا  و  طرفی    .استمل  أ بحث  نگاه  از 

واقع این نوع نگاه  رجهان بیرون تأثیر بگذارد و د برشود محور به فوتبال وجود دارد که باعث میجنگ 

تأثیراتی   ما میبغلط که  فوتبال  نشان می، چگذاردر  را در گفتمان ورزشی  باعث  گونه خود  و  دهد 

 .شودفوتبال می دربارۀ بازتولید این نوع تفکر منفی  

آن برای   ختیشناهای زبانشود، اغلب جنبهاگرچه اهمیت ورزش در خیلی از سطوح زندگی دیده می

شناسی  ویژه عملکرد گفتمانی که آن را احاطه کرده است. مقاالت زیادی به رویداد زبانهب  ؛ است  مهمما  

آن برای درک بهتر   اند و ازعنوان قلمرو مبدأ در نظر گرفتهاند و ورزش را بهگفتمان ورزشی پرداخته

  ،1)مقایسه کنید با بلین  اند های انسانی مانند رسانه و سیاست استفاده کردهسایر قلمروهای فعالیت

به2011،  4کالیس  و   ؛2001،  3بیرنر  ؛1993  ،2بویل ورزش  ب(.  که  قلمروی  هویت  هعنوان  فعال  طور 

به بررسی و تحلیل  (  2011کالیس )مثال،  برای    ؛دارداهمیت  ،  دهد فرهنگی جامعه زبانی را تشکیل می

های مختلف بال پرداخت و آن را از جنبهها یعنی بیسهای مختلف در ورزش محبوب آمریکاییاستعاره

  «زندگی یک بازی است»استعاره مفهومی    ۀ او برپای  های پژوهشهویت    . فرهنگ آمریکایی بررسی کرد

  ،بیان کردند  با تأکید بر ماهیت مذهبی ورزش(  217،  2201) 6و وندرمارس  5سیدنتاپ  استوار است.

انجام شود، می ارزشاگر ورزش به شیوه درست و مناسب آن  هایی مانند پشتکار، شجاعت و تواند 

تنها استعارۀ  ،  در فوتبالکرده است،    ذکر (  89،  2012)  7لواندوسکیگذشت را به مردم آموزش دهد.  
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ری چون قدرت سلطنتی و جادوگری نیز  دیگ  های استعاره  به. او  ندارد  وجود«  جنگ  ۀمثاببه  فوتبال»

ی انجام داده و از پژوهش فوتبال،  زبان زمینه در  مفهومی استعارۀبراساس نظریۀ وی   .کرده استاشاره 

گزارش  نوشتاری،  متون  شامل  لهستانی  و  انگلیسی  پیکرۀ  بازیدو  زندۀ  مصاحبههای  غیره  ها،  و  ها 

 استفاده کرده است. 

استعارهب ورزشی  ررسی  )بیرد متخ  مدنظرهای  است  بوده  زیادی  - چارتریس  ؛ 1998،  1صصان 

های ورزشی نوشتاری تعاره اس مطالعۀ ،است معتقد( 53، 1998) بیرد. (2008 ،2سمینو ؛2004  لک،ب

اند و هم  ای استعاری که اصطالحات و عبارات ورزشی، هم به لحاظ ریشه  به این دلیل اهمیت دارد

کاربرد   ، ( معتقد است3، 2004)  3کلرشود.   عنوان حوزۀ مبدأ استعاری قلمداد تواند بهاینکه ورزش می

  به سبکی خالقانهو    شده  سازی متنشفاف،  جذابیت  ورزشی باعث افزایشهای  زبان استعاری در رسانه 

توانند  نگاران میهای ژورنالیستی، روزنامهبا کاربرد استعاره در گفتمان  ،شود. وی معتقد استمیمنجر  

 خاص خود را در شناخت خوانندگان ایجاد یا تقویت کنند.   های ذهنی برخی از مدل

محمدکاظمیقل و  عنوان  2021)  ی زاده  با  خود  مقاله  در  کارآفر»(  بررسیالمللنیب  ینیفرصت    ی : 

کار    بیفراترک  ک،یستماتیس دستور  بررس  «ندهیآ  تحقیقاتو  در    نمضامی  ها، شکاف   ی به  روندها  و 

اوا  2005از سال    4یالمللنیب  ینیفرصت کارآفرمربوط به    هایپژوهش .  تندپرداخ  2019سال    لیتا 

دانش    ی مرزها  یبا بررس  یالمللنی ب  ینیفرصت کارآفر  نهیهنر در زم  ی فعل  تیوضع  ،پژوهش   یهدف اصل

  ی محمدکاظمو    یقی حق  ،یریاست  .بودمحققان    یبرا  ندهیآ  هایپژوهشدستور کار    شنهادیپ   تیو درنها

و    نیتبب  یبه تالش برا   «فیمهم اما ضع  ،برتر فوتبال  گیصعود در ل» ( در مقاله خود با عنوان 2009)

  ج یپرداختند. نتا  رانیفوتبال ا  ایحرفه  گیدر ل  ی غاتیتبل  یهاتیو سنجش فعال  یسازگسترش مفهوم 

داد مقا  رانیا  گیل  ،نشان  ل  سهیدر  جنوب  ژاپن  گیبا  کره  موقع  یو  ندارد.   تیدر  قرار    مطلوب 

بر رفتار هواداران    اریس  ی ابیبازار  ریثأ ت»  با عنوان  ای( در مقاله2019)  یریش  و   یمیابراه  ، یمحمدکاظم

  سی سرو  و  دئوی)عکس، و   اریس  یاب یبازار  ریتأث  یبه بررس  «سیباشگاه پرسپول  یفوتبال: مطالعه مورد

  بر  س،یپرسپول یعنی  رانیفوتبال ا  ی هااهباشگ  نیاز بهتر  یک ی  غی( در تبلامکیپ  ا یاس  امکوتاه، اس امیپ 

 ر ی تأث  اریس  ی ابیبازار  ، نشان داد  پژوهش  های افتهی   .پرداختند  1398-1397فتار هواداران در فصل  ر
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ای با عنوان مقاله  در(  2019شکرخواه )  و  یمحمدکاظم  ر، یزمهر  یینوا  هواداران دارد.  یوفادار  مثبت بر

  ینیکارآفر  یبرا  یدنبال ارائه مدل هب  «رانیدر ا  ی غاتیتبل  ی هاوکار رسانهکسب  یبرا  یارسانه  ینیکارآفر»

  ی نیدر مدل کارآفر  ی دیعوامل کل  ،نشان داد   جینتا  . بودند  رانیدر ا  ایرسانه  غاتیتبل  نهیدر زم  ایرسانه

  ندیافر  ،شرکت(   یهایژگیرسانه، منابع و و  نیکارآفر  یهایژگ یرسانه شامل عوامل جداگانه )مانند و

( و عوامل یارسانه  ینیکارآفر  یطرز کار و خروج  ،یابیارز  ، یی)شناسا  یارسانه  ینیکارآفر  یهافرصت

 سه یمقا»  عنواندیگری با  ( در مقاله  2011)  یریخب  و   س یتندنو  ،ی محمدکاظم  .نقش دارند   یطیمح

  گاهد یاز د  ،نشان دادند   «یجنوب  ۀژاپن و کر  ران،یفوتبال ا  یاحرفه  ی هاگیدر ل  جیعنصر ترو  یقیتطب

  گیلندارند و    یچندان مطلوب  تیوضع   رانیا  گی در ل  جیعنصر ترو  یرهایمتغ  بیشترها،  باشگاه  رانیمد

 برخودار است. یترمناسب تیاز وضع یجنوب ۀو کر رانیا یاهگیل ن در مقایسه با ژاپ 

عنوان(  2016)  یقربانو    یدیخورش  ینادر  ،یآجرلو، محمدکاظم با  پژوهشی دیگر    ی طراح»  نیز در 

 ی برا  یشنهادیپ   ی ساختار سازمان  ۀدنبال ارائهب  «رانیا  یاسالم  یکالن ورزش جمهور  ی التیساختار تشک

ورزش جمهور نمون  ،دادنشان    جینتا   .بودند  رانیا  یاسالم  یوزارت  سازمان  ۀتعداد  در    ی هاپژوهش 

کانادا،    یبخش ورزش در کشورها  ۀو کارشناسان خبر  رانینفر از مد  47،  منتخب  یکشورها  ۀ کننداداره 

  یو رؤسا  ریساختار شامل چهار معاون وز  ن یا  ن،یبراعالوه  است.یتالی و ا  یانگلستان، کره جنوب  ا،یاسترال 

خود با    تیکه هرکدام براساس مأمور  است  یاو حرفه  یقهرمان  ،یهمگان  ،یورزش پرورش  یهاسازمان

  پژوهش در  (  2021آزادفدا )  و  یاظمکمحمد   ،ی میتعامل دارند. آجرلو، قدرتبط  م  یها و نهادهاوزارتخانه 

دنبال  هب  «رانیدر ا  ی افتگیتوسعه  ی هاورزش بانوان در بهبود شاخص  گاه یمدل جا  یطراحعنوان »خود با  

ا  ی افتگیتوسعه  یهاورزش بانوان در بهبود شاخص  گاه یمدل جا  یطراح ها نتیجه آنبودند.    رانیدر 

مناسب    یکه مسئوالن بسترها  یبه شرط  ؛ دیبانوان را بهبود خواهد بخش  گاه ی جا  ها آنپژوهش    ،گرفتند

ای به بررسی استعاره و نقش آن ( در مقاله1999فر )شریفی .کنندفراهم  جیکردن نتایکاربرد ی را برا

است. وی در بخش کوتاهی از مقالۀ خود،  ها پرداخته  هزندگی و مشکالت احتمالی ترجمه استعار   در

ارائه کرده و این مثالمثال از زبان فوتبال  از تصور استعاری  هایی    « فوتبال جنگ است »ها را ناشی 

)  .دانسته است استعاره2010ولیدی  نقش  بر  تأکید  با  استعاری (  ها در سازوکارهای قدرت، سرشت 

از متون س  هایداده   ی( با بررس2015رضاپور )قدرت را نشان داده است.   نشان داده    یاسیبرگرفته 

  ان یب  ها،یدئولوژی ا  ینیع   ییبازنما  شامل  یاسیدر متون س  تیوجه  ۀاستعار  یاصل  یکارکردها،  است

 ی( برا2012وند )نهیئآ  .هاستیدئولوژ یا یسازوقوع گزاره و برجسته  تیقطع زانیو م سندهینگرش نو
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  و  کاف یمعاصر استعاره )ل  یۀاز نظر  رانیا  ی اسیاستعاره در گفتمان س  ۀ دیپد  ی ناختش-یانتقاد  یبررس

 بهره گرفته است. یگفتمان انتقاد لیتحل کردی( و رو1980جانسون، 
 

 روش پژوهش
در چ رویکرد  هپژوهش حاضر  انتقادی  »ارچوب  )-چارتریس  1«استعارهتحلیل  به2004بلک  عنوان ( 

شده  ارچوب نظری انجام  هچ  ۀمثاب( به1980های مفهومی لیکاف و جانسون )و استعاره  پژوهش روش  

و ابرار ورزشی  های خبر  که برگرفته از روزنامه   بررسی شد  کمک این دو نظریه یک پیکره زبانیبه است.  

 شود.  می  کلمه 94.955است و شامل   1398ورزشی سال 

  أهای مبداز کدام حوزه»  صورتبه  برای بررسی گفتمان ورزشی در ایران و برای پاسخ به سؤال مقاله

-دادهصرفا     «چرا؟و  شود؟  های مطبوعات ورزشی در ورزش فوتبال بیشتر استفاده میسازیدر مفهوم

صورت پیکره  هد بوُردر یک فایل    ،آوری شدجمع   1398الت مربوط به سال  مقا  2های دو سایت ورزشی

تحلیلی انجام  -بلک روی آن اعمال شد. پژوهش به روش توصیفی-و سه مرحله چارتریس  شدذخیره  

  ، است ادینبکرهیپ  پژوهش روش د.شای گردآوری و انتخاب به روش کتابخانه های مورد نیازشد و داده

  یبررس  یفیو ک  یها به روش کموجود ندارد و داده   پژوهش  یدر راستا  یری گگونه جهتچیهرو  ین ااز

   د.ش

 

 نتایج
ند از: ساختمان و مسکن، جنگ، سفر،  اعبارت  ، ندشد  یی شناسا  یدر دو روزنامه ورزش  هایی کهقلمرو

 د. نشوتحلیل میها این استعاره ادامهدر .  گیاهو  ، روشناییواناتیآب و هوا، ح ،بدن، آتش 

 ریوجود داشت که ش  واناتیح  نهی نوع استعاره در زم  27  ،یدر روزنامه خبر ورزش  :واناتیح  یهااستعاره

 .  بیشتر بودبقیه از مورد  10 با  عقاب و مورد  30 با

 قا یآفر یهادنبال جام ملتبه یرام نشدن  یرهایش؛ 1398مهر  20 یابرار ورزش: 1 مثال

 ت.« حیوان اس ۀمثاببه ورزشکار » عبارت است از: ،نتیجه گرفته شد این خبراستعاره مفهومی که از 

 
1. Critical Metaphor Analysis 

2. Https://Www.Khabarvarzeshi.Com/; 

Https://Www.Pishkhan.Com/Rooznameh/Abrarsport 

https://www.khabarvarzeshi.com/
https://www.pishkhan.com/Rooznameh/Abrarsport
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ها: تبریز، خانه تراکتور و تیم محبوب این بازی در خانه عقاب  ؛1398تیر    20: خبر ورزشی  2مثال  

ستفاده از  ادر این مثال،  .  هم تیم دوم محمدرضا زنوزی مالک تراکتور استسازی  شهر است و ماشین

عقاب سریع و تیزبین    ،مثال  برای  ؛دادن و تأکید بر توانایی ورزشکاران استاستعاره حیوانات برای نشان 

میازاین   ؛است توصیف  سریع  و  تیزبین  عقاب  مانند  را  تراکتور  تیم  مفهومیاین    .کندرو   استعاره 

 .«بازیکنان تیم فوتبال تراکتور عقاب هستند» شود:گیری مینتیجه 

در دیدار مقابل   1التزیو: ها را کشتندی عقابؤیاها رگرگ؛ 1398اردیبهشت  15: خبر ورزشی 3مثال 

هفته سی  2لچه  رقابتدر  آ ویکم  ر  3های سری  تا  تیم  ؤمتحمل شکست شد  این  برای  قهرمانی  یای 

های  رنگ لباس خانگی این تیم از    زیرا  ؛تیم لچه لقب گرگ گرفته استد. در این مثال،  رنگ شوکم

به معنای    4«جالوروسی» است که برگرفته از لقب این تیم  و طالیی تشکیل شده ارغوانی امپراتوری

الهام گرفته    5. نشان و نماد باشگاه، یک گرگ ماده است که از افسانه اساطیری شهر رم استزرد و قرمز

 . است شده

  .عقاب است  ، نشان سنتی باشگاه التسیوشود که  یم التزیو یا التسیو به این دلیل عقاب نامیده میت

وری تامپرا  سپاه  نشان  بر  است  تصدیقی  و   کرد  انتخابرا    این نشان  ،باشگاه  ؤسس، م6لویگی بیگیالری 

با خود    ،رفتاست. سپاه روم این نشان را زمانی که به رزم می  شناخته شده 7آکویال  عنوانکه به روم

  نماد   این  از  التسیو  ۀاستفادبرای باشگاه نتیجه    9ها عقاب و  8های جوان عقابلقب    دو کرد.  حمل می

  دهد کهآبی نشان می  ۀرا باالی یک سپر سفید با حاشی  یی باشگاه یک عقاب طال  کنونی . نماد  است

 کند. نمایان میرا های باشگاه تر با رنگجزئی کوچک سه سپر یک  و باشگاه  نام سپر درون

زنوزی4مثال   محمدرضا  ماشین  ،:  و  تراکتور  فوتبال  تیم  آقای    :گفت  ،سازیمالک  اولیه  پرداخت 

گوسفند   ،ترسدهرکس که از گرگ می  .من دادم  ،هزار یورو بود  600سال پیش که  نُه    را  10کیروش

 دارد.  نگه نمی

 
1. Lazio 

2. Lecce 

3. Serie A 

4. Giallorossi 

5. Rome 

6. Luigi Bigialleri 

7. Aquila 

8. Aquilotti 

9. Le Aquile 

10. Queiroz 
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  شتود. استتفاده از نام گرگ، عقاب محستوب می 1حیوانات، الگوی نمونهدر متون ورزشتی استتفاده از نام  

روشی  است،عنوان حوزه مبدأ برای توصتیف حوزه هدف که تیم فوتبال، ورزشتکار و غیره  گوستفند به  و

 تر و برای جذب خوانندگان بیشتر است.ای ملموسکمک حوزهای انتزاعی بهبرای توصیف حوزه

دراستعاره نور  ورزشی:  ورزشی  خبر    هایروزنامه  های  ابرار  نوراستعارهو  از   نُه  ،های  درصد 

بررسیاستعاره پیکره  را  های  و  شده  روشنایی  این گروه شامل  اصلی  استعاره  است. دو  داده  تشکیل 

 تاریکی است.  

تنها  ایسکو حاال نه   اش را مشخص کرد:تکلیف آینده 2ایسکو  ؛1398فروردین   18: ابرار ورزشی 5مثال 

بلکه تصمیم خودش را برای ادامه حضور در رئال گرفته است. او به    ، کندفکر نمی  3به جدایی از رئال

 اعتماد دارد و مطمئن است که با او روزهای روشنی در پیش دارد.  4زیدان
توصیف: روشنایی نشانه روز و تاریکی نشانه شب است و روشنایی نماد زندگی و تاریکی نماد مرگ  

توانیم  در روز میکه    دانیم شود. از طرفی میطور استعاری استفاده میهاین دوگانگی و تمایز ب  است و

توانیم  از طرفی در تاریکی نمی  .آگاهی و دانش است  روشنایی نماد خرد،  ؛خوریمببینیم و زمین نمی

 تاریکی نماد جهل و نادانی است.   ؛خوریمببینیم و زمین می

سه نوع استعاره مفهومی را برای روشنایی شناسایی کرده است: امید روشنایی است، عقاید    5لیکاف 

های پایه مانند موفقیت و شکست  منبع روشنایی است، هوش منبع روشنایی است. بسیاری از دوگانگی 

تواند به این معنا  هدف از استعاره روشنایی می  ند.اریشه خود را از دو استعاره روشنایی و تاریکی گرفته

تواند راهنمای افرادی باشد که در تاریکی قرار  یعنی می  ؛ تواند از دور دیده شودباشد که روشنایی می

منبع نور  کنند. بودن قلمرو مقصد را آشکار میها از طریق قلمروی مبدأ، ابهام و انتزاعیدارند. استعاره

 شود.رو هدف به معنای آگاهی، درک و فهم استفاده میبرای توصیف قلم

چ یک  ورزشی  متون  در  می هاستعاره  ایجاد  توصیفی  استعارهارچوب  از  استفاده  با  که  با  کند  های 

به همین   کند؛کند نوعی سازگاری فلسفی ایجاد  ناسازگاری کاربردی مانند روشن و تاریک سعی می

 
1. Prototype 

2. Isco 

3. Real 

4. Zidane 

5. Http://Cogsci.Berkeley.Edu/Sources/ 

http://cogsci.berkeley.edu/sources/
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نار یکدیگر نوعی  تناقض سطحی یا تنش معنایی ایجاد  ک  ربا قراردادن تاریکی و روشنایی د  ،دلیل

 شود.ها این مشکل برطرف میو تفسیر استعاره هاشود که با توصیفمی

ابرار ورزشی:  ورزشی  خبر    هایهای گیاه در روزنامهاستعاره از  استعارهو  کمتر  گیاه    10های 

با توجه به دانش و تجربه ما از مراحل   د وندههای پیکره داده ما را تشکیل میدرصد از کل استعاره

طورکه الب استعاری به تقویت متون ورزشی پرداخت. همانقتوان در  کاشت تا برداشت یک دانه، می

روی غنچه   و سپس رشد ساقه، برگ  . شودمراحل طبیعی رشد گیاه با کاشت دانه شروع می ، دانیدمی

این  .  توانیم محصول را برداشت کنیممی  آنگاه .  شودو درنهایت به میوه ختم میدهد  می از  هرکدام 

محیطی مانند تغذیه کافی، آب، نور   عواملمراحل بخشی از چرخه ارگانیگ و رشد گیاه است که به  

برای تولد،  درواقع،  خورشید و سایر موارد بستگی دارد.   ارگانیک نوعی مدل نمونه اعالء  این چرخه 

 د. کنتولد دوباره ایجاد می  و مرگ

های پیکره به دست آمد که به روند و چرخه از بررسی نمونه  «فوتبال گیاه است»استعاره مفهومی  

 . رودکار میه دارد که در متون ورزشی باشاره رشد یک گیاه 
 

 

 

  استعاره مفهومی                                                            
Conceptual Metaphor                                                          

  

                                                    
  Conceptual Key کلید مفهومی    

 کشاورزی  ةمثابفوتبال به -1 شکل
Figure 1- Football as an Agriculture 

 

  شدهدر پیکره بررسی  مربوط است،هایی که قلمروی مبدأ آن به کشاورزی  شواهد دیگری از انواع استعاره

 داد. که علت یک رویداد را نشان می هایی مربوط به ریشه گیاهاستعاره ؛مشاهده شد 

 .خواهد برود؟ اوکه با ما قرارداد داردپاشازاده می ؛1398شهریور  6: ابرار ورزشی 6مثال 

ناظمی  ، ابرار ورزشی   به گزارش بر  شایعه فضای مجازی مبنی  رموردد  ، مدیرعامل سپیدرود  ،افشین 

دانم با چه چیزی  ترین تیم از نظر مالی هستیم. نمیتبانی با تیم گل ریحان، عنوان کرد: ما ضعیف

ایم فوتبال سالم ارائه بدهیم و به این مسائل معترضیم. دنبال این  کنیم. همیشه سعی کردهتبانی می 

 م. و قطع کنیخشک  کامال  هستیم که ریشه این کارها را

 Football is a Tree فوتبال درخت است

 Football is a Fruitفوتبال میوه است   

  Football is a Plant فوتبال گیاه است
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این   . تواند زندگی کندبدون ریشه گیاه نمی اینکه  اول: روشن استهای ریشه ویژگی مذکور،در نمونه 

رود  ریشه در زمین فرومی .شود و بقیه گیاه به آن وابسته استریشه است که باعث تولد یک گیاه می

فوتبال یک فرایند  »تواند بیانگر استعاره مفهومی  این مسائل می  .کندو جداکردن گیاه را مشکل می

ایران از نخستین کشورهایی در جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز    باشد.   «طبیعی است

تقریبا  قابلیت کشاورزی دارندسوم زمینیک  شده است.  ایران  باعث   .های  اهمیت موضوع کشاورزی 

مفهومی  کلید    ، مهمموضوع    ورزشی شده است. از این   هایی در قلمرو مبدأ در متونگزینش استعاره

 شود.گیری مینتیجه  «های ورزشی کشاورزی استفعالیت»

غذا و نوشیدنی یکی ابرار ورزشی:  ورزشی وخبر  هایهای غذا و نوشیدنی در روزنامهاستعاره

درصد   هشت دیگر از قلمروهای مبدأ برای استعاره در دو روزنامه خبر ورزشی و ابرار ورزشی است که 

 دهد. را تشکیل می شدههای پیکره بررسیاز کل استعاره

استقالل را دیده بودیم که اثری از تیم  ،  استقاللی که مقلد نیست  ؛1398آذر    6: ابرار ورزشی  7مثال  

با خود ندارد! فرهاد مجیدی مرددمان کرده بود که آیا مرد   2و حتی وینفرد شفر 1دیدنی استراماچونی

 . های از دست رفته، کامال  هست یا نیستها و از آب درآورنده بازیدار همین لحظهجربزه 

 شی و ابرار ورزورزشی های مفهومی کشاورزی در روزنامه خبر کلید مفهومی و استعاره -2جدول  

Table 2- Conceptual key and Conceptual Metaphors of Agriculture in Khabar and 

Abrar-e-Varzeshi Newspaper 

 Conceptual Keys کلیدهای  مفهومی Conceptual Metaphors استعاره های مفهومی

 Persepolis Club as پرسپولیس به مثابه میوه است

a Fruit 

 Persepolis Club مثابه درخت استپرسپولیس به 

as a Tree 

 Persepolis Club as  پرسپولیس به مثابه گیاه است

a Plant 

 Football is an  فوتبال کشاورزی است

Agriculture 

 Athlete is an Animal ورزشکار حیوان است  Mr Abedzadeh is an Eagle عابدزاده عقاب است 

 Asian Football is a فوتبال آسیا دوره تاریکی است

Dark Period 
 Football is a Lighting  فوتبال روشنایی است

 Persepolis is پرسپولیس تشنه پیروزی است

Thirsty for Victory 
 Football is Alive فوتبال جاندار است 

 
1. Stramaccioni 

2. Winfried Schäfer 
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از کل پیکره بررسی  نُههای ساختمان  استعاره استعاره ساختمان:     . د ندهرا تشکیل می   شدهدرصد 

 شود.عنوان استعاره استفاده میکه بیشتر به است ایکلمه 1فونداسیون 

خودم جلویش را  ، محمدی: سیدجالل بخواهد خداحافظی کندلگ ؛1398تیر  8: ابرار ورزشی 8مثال 

ت    .گیرممی در  امسال هم  و  تیم زحمت کشیده  برای  کار  سید چندین سال  باانگیزه  و  مرین خوب 

 .کند و به نظرم ستون تیم استمی
بردن از کاربرد ستون و فونداسیون برای ازبین « فعالیت ورزشی یک ساختمان است »استعاره مفهومی 

  . تر کردشود ملموسگیری شد. یک مفهوم انتزاعی را تنها با استفاده از استعاره میتنش معنایی نتیجه

توان اهمیت یک بازیکن در تیم فوتبال را با رو میازاین  ؛است  شدنیمادی و درک  ءیک شی  «ستون»

طور کامل به اهمیت ستون هزیرا مخاطب ب  ؛شودشدنی  درکستون مقایسه کرد تا بیشتر برای مخاطب  

شود اهمیت یک بازیکن فوتبال را بهتر در یک ساختمان واقف است و تجسم این موضوع باعث می

 درک کند. 

 و ابرار ورزشیورزشی  های سفر در دو روزنامه خبر  تعارهاس

سفر  استعاره بررسی  10های  پیکره  کل  از  می  شده درصد  تشکیل  را  روزنامه  دو  استعاره  ن دهدر  د. 

 شود. گیری مینتیجه  «ورزش سفر است»و کلید مفهومی  «فعالیت ورزشی سفر است»مفهومی 

با   ، ورزشی  خبر به گزارش در راه استقالل:  2مهاجم بوندس لیگا   ؛1398مهر    22: ابرار ورزشی  9مثال  

مهاجم انگلیسی در استقالل، مدیران این تیم با دو گزینه خارجی    3« شدن حضور »گری هوپرمنتفی

 .  وارد مذاکره شدند

به معنای    را نتیجه گرفت که معموال   «ورزش سفر است»توان استعاره مفهومی  می  « گام»از کلمه  

 یافتن به اهداف ورزشی است.آمیز برای دست حرکت یکنواخت و پیشرفت موفقیت

ابرار ورزشی  10  مثال از  :  دانمرا می  4روش و برانکو نیا: رمز موفقیت کیکامیابی:1398تیر    15:  بعد 

 .  محمدی هم ادامه دادگل، پرسپولیس مسیر خوب خودش را با یحیی 5جدایی کالدرون

تصتادف و غیره از مستیر دلیل یا به کردن مستیرمانند گم ،ممکن استت ستفر با مشتکالتی همراه شتود

 شود.  های سفر این موضوع با کمک کلمات روشن و تاریک نشان داده میدر استعاره  .خارج شویم

 
1. Foundation 

2. Bundesliga 

3. Gari Huper 

4. Branko 

5. Calderon 
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  40های قلمروی جنگ  استتعارهو ابرار ورزشتی:  ورزشتی  های جنگ در دو روزنامه خبر  استتعاره

دادن، کردن، شتکستتبا افعالی مانند رویارویی، دفاع  معموال که   دندهدرصتد از کل پیکره را تشتکیل می

ها از کلمه  شتمشتیر همراه استت. در تعدادی از استتعاره و پیروزشتدن و استامی مانند ستپر  و کردنغلبه

 شود.  استفاده می «سالح»

 .درخشش پرسپولیس و استقالل در آسیا سخت شد ؛1398دی   26خبر ورزشی  :11مثال  

تیم برای  آزادی  ورزشگاه  از  خلیجترس  حوزه  خوش های  در  که  پنج  ترین  بینفارس  هزار وضعیت 

ندارند، مهم بود و آنتماشاگر هم  پرسپولیس در آسیا  استقالل و  با  ترین سالح  تا  بودند  امیدوار  ها 

 .برگشت و با کمک هواداران راهی برای صعود پیدا کنندمیزبانی در دور 

هایی از این نوع است. اگرچه برخی بررسی مثال  ۀنتیج   «ورزش، مبارزه برای بقاء است»مفهومی    کلید

استعاره برجسته میاز  را  متمرکز می  ، دنکنهای جنگ خشونت  دفاع  بر  کلمه نشوبرخی هم  از  و  د 

 شود.میعنوان استعاره استفاده به  «سپر»

ها  اگر روزگاری ورزشگاه:  معادله چندمجهولی نیمکت استقالل؛  1398دی    20: ابرار ورزشی  12مثال  

ها، تماشاگران به ها باز شود و در یکی از آن بازی از سکوت خارج شوند و پای تماشاگران به ورزشگاه

رد یا پشت سرمربی پنهان  شیوه بازی استقالل اعتراض کنند، آیا سعادتمند خود را سپر فرهاد خواهدک

   شود؟می

  « ورزش جنگ است »  استعاره مفهومی  .های جنگ استاستعاره  رکید بأ در روزنامه ابرار ورزشی کمتر ت

 شود.گیری میهای جنگ نتیجه از استعاره« ورزش، مبارزه برای بقاء است» و کلید مفهومی

-شواهد موجود نشان می  خبر ورزشی:و  ورزشی  های ابرار  های آب و هوا در روزنامهاستعاره

درصد از    چهاریعنی    ؛و ابرار ورزشی محدود استورزشی  های خبر  استعاره آب و هوا در روزنامه  ، دنده

های مفهومی  ترین آن باد است که استعارهشود. از میان استعاره آب و هوا، رایجکل پیکره را شامل می

 سازد.  متفاوتی را می

ویلموتس   170با چه منطقی    ؛1398اسفند    1ورزشی  : خبر  13مثال   به  تومان  !  بدهیم؟  1میلیارد 

کسانی که سرمایه کشور  :اطالعی برخی مدیران در انتخاب مربیان خارجی بیان کردریمی درباره بیک

نباید    ،به صرف اینکه آن فرد مسئول فدراسیون است  .کنند  نباید احساس راحتی  ، دندهرا به باد می

 .  انتخاب کندکسی را 

 
1. Wilmots 
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هایی با قلمرو مبدأ فیزیکی و قلمرو هدف  استعارهبه  برای ارجاع دادن  «  باد»کلمه  از  در این مثال،  

این کلمه  از  ازآنجاکه باد جوهر ندارد و ماده نیست،    .شوداستفاده می  ،انتزاعی که فاقد ارزش است

  مدنظرتواند قدرت تخریب هم داشته باشد، از این زاویه نیز  اینکه باد می  هبا علم ب  .شوداستفاده می

 شود. گیرد و در استعاره استفاده میخبرنویسان قرار می

 . بیانی: با قرارداد ویلموتس پول مملکت را به باد دادند  ؛1398اسفند   13: خبر ورزشی 14مثال 
توانستیم شده است. الاقل میدو فوتبال بسته    ۀباعث تأسف است که چنین قراردادی با یک مربی درج

توانم بگویم متأسفم که پول فوتبال مملکت که برویم و یک قرارداد درست و حسابی ببندیم! فقط می

دلیل به جیب یک خارجی ریختند که هیچ کاری دار شود را به باد داده و بیباید صرف جوانان آینده

 .برای فوتبال ایران نکرد
بلکه    ؛ شودهای آب و هوا در روزنامه ورزشی تنها به کلمه باد ختم نمیاستعاره  است ذکر شود،الزم  

 کار رفته است.ه ب شدهبررسیکلمات دیگری مانند طوفان در پیکره 

 از یک دهه پرافتخار تیم ملی فوتبال ایران AFC گزارش؛  1398اردیبهشت    22: ابرار ورزشی  15مثال  

ها آسیا را با قهرمانی در خاک خود  ای بسیار باشکوه بود. آنقارهمعرفی تیم ملی ایران در آوردگاه  

مانند طوفان فتح کردند و با اثبات موفقیت خود در دهه بعدی، نشان دادند که این قهرمانی تصادفی  

 . عنوان یک قدرت در آسیا محسوب شدندها از آن پس بهنبود. آن

ارتباطی یک استعاره در بافت زبانی را و بیماهیت استعاره مفهومی این است که چگونگی، چرایی  

و مشکل تنش معنایی آن استعاره را از طریق برقراری ارتباط میان قلمرو مبدأ و مقصد    کندتوصیف  

تواند در دو بعد معنایی  شود که میهوا استفاده می  و  عنوان استعاره آببه   «سیل»  . کلمهکندبرطرف  

روده  ب می  :کار  هم  بهسیل  میتواند  هم  و  باشد  ویرانگر  بسیار  طبیعی  بالیای  باعث  عنوان  تواند 

 خیزی مزارع کشاورزی شود.حاصل

 .شمسایی: برای من آقای گلی جهان اصال  مهم نیست ؛1398بان آ 17: ابرار ورزشی 16مثال 

بلکه  ،  فقط ورزشکاراننه  شود؟سیل عظیمی که به شما تبریک گفتند فقط شامل ورزشکاران می  این

 . شان مرا خجالت دادند یهاهای اینستاگرامی و پیامکمندان هم به من لطف داشتند و با استوری هنر

آب   لیسمنبع  ازآنجاکه    که  را اضافه کرد  نکتهاین    دیو استعاره مربوط به آن با«  لیس»کلمه    بارۀدر

پس این موضوع حائز   ؛خیزی و همچنین ویرانی یک منطقه شودموجب حاصلتواند  یم   امراین  ،  است

از قلمرو مبدأ برجسته  اهمیت است که کدام     لیس  گیکنندب یتخرزمانی که جنبه    .شودمیجنبه 

  ی زیخحاصل  یبرافراوان    از آن اشاره به آب  که منظور  ی اما زمان  ،دارد  یمنف  ریتعبدرنتیجه    ،مدنظر است
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و  بافت    از طریق  یکاربردشناس  یمعنا شود.  یم  جستهبر  سیلمثبت    یمعنادرنتیجه    ،استمنطقه    کی

 یدر بررس  ی شناخت  یکردهایکه رو  یکی از مشکالتی است  این مسئله  . شودیم  مشخصگفتمان    کدر ی

 ی کاربرد  ی اثابت و مستقل از معن  ی نوان معناع را به  ی مفهوم  ی معنا  ؛ زیراها با آن مواجه هستنداستعاره

  یی بار معنا  یباران در روزنامه ورزش  یاستعار  کاربرد،  ها نشان دادبررسیهمچنین    گیرد.میآن در نظر  

 . کندیمثبت القا م

 وعیکه ش  یاز مدت  پس :  2شالکه  4-0  1دورتموند:  نتیجه بازی  ؛1398بهمن    5: ابرار ورزشی  17مثال  

 توانست  دورتموند ،گایل بوندس دارید نیفوتبال جهان شده بود، در نخست یلیکرونا باعث تعط روسیو

را گل ا  یذهن  ریتصو.  کندباران  شالکه  باران در  باران که    دهدنشان می  ،کند یم  جادیا  نمونه  نیکه 

ب آ  طیشرا ۀمثابورزش به » یاستعاره مفهومدرنتیجه و  ی داشته باشدو طوفان نیسنگتواند بارشی می

  ریسا  ی بررسآید. در  به دست می  «ب و هوا استآورزش  »  یمفهوم  د یو کل  «نامطلوب است  ییو هوا

 یافت نشد.  یمورد  شدهبررسیدر پیکره  برف  و آب و هوا مانند تگرگ  یهااستعاره

ابرار ورزشی:ورزشی  خبر    هایهای آتش در روزنامهاستعاره مهم  و  استعاره از  این  ترین  های 

 توان به شعله و آتش اشاره کرد. حوزه می

  خبر  به گزارش  ؟4دزارهایا    3چالش بزرگ زیدان؛ وینیسیوس ؛  1398خرداد    23: خبر ورزشی  18مثال  

ورتر از مادرید را شعله  توانند آتش تهاجمی رئالرسید در کنار هم میورزشی، دو ستاره که به نظر می

ها در یک پست بازی الدین زیدان از هر دوی آنحاال در وضعیتی قرار دارند که زین  ،همیشه کنند

 . گیرندزمان در ترکیب سفیدهای مادریدی قرار نمیلیل همگیرد و به همین دمی

آتش در ترکیب    در متون ورزشی جنبه استعاری آن است و معموال   «آتش »سهم زیادی از کاربرد کلمه  

بردن تنش معنایی  برای ازبین   «آتش است  ۀمثابفوتبال به »رود و استعاره مفهومیکار میه  با شعله ب

دادن صورت مفهومی برای نشان هترین کاربرد استعاری آتش زمانی است که ب مرسومشود.  پیشنهاد می

تواند از کردن بدن میداغو    کند مانند قرمزشدن پوستآنچه بدن تجربه می  د.روکار میه  عصبانیت ب

 دالیل مهم استفاده از این استعاره باشد. 

 

 
1. Dortmund 

2. Schalke 

3. Vinicius 

4. Hazard 
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 های خبر ورزشی و ابرار ورزشی در روزنامه 1398اول سال  ةهای پرکاربرد در شش ماهاستعاره -3جدول 
Table 3- The Most Common Metaphors in the First Six Months of 2019 in Abrar & 

Khabar –e Varzeshi Newspapers 

 ردیف 
Row 

 استعاره
Metaphor 

 قلمرو مبدأ 
Source Domain 

 بسامد وقوع 
Frequency of 

Occurrence 
 Road 500  جاده Overtake سبقت 1

 Profit 321 سود Business  تجارت  2

 Fights 250 دعوا War جنگ 3

 Ups and Downs 150 فراز و نشیب  Road  جاده 4

 Disagree 110  گرفتن جبه Fights جنگ 5

 Accusation 85  اتهام Court  دادگاه 6

 Galaxy 1 کهکشان  Star  ستاره 7

 Score 1 نمره  Zero صفر 8

 Food 1 خوراکی  Bitter تلخ 9

 Building 1  ساختمان Project پروژه 10

 War 1 جنگ Opponent حریف 11

 Test 1 آزمون Option گزینه  12

 High Object 1 شیء مرتفع Fall  سقوط 13

 Thermometer 1 دماسنج Under Zero زیر صفر 14

 

 های خبر ورزشی و ابرار ورزشی در روزنامه 1398دوم سال  ةشش ماهاستعاره های پرکاربرد در   -4جدول 
Table 4- The most common metaphors in the Second Six Months of 2019 in Abrar 

& Khabar-e Varzeshi Newspapers 
 قلمرو مبدأ 

Source Domain 
 قلمرو هدف

Target Domain 

 تعداد 
Number 

 Football 1321 فوتبال War جنگ

 Football 952 فوتبال Business بیزینس 

 Football 731 فوتبال Building  ساختمان
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 4ای جدول شماره نمودار میله -2 شکل

Figure 2- Bar Chart of Table Number 4                      
 

 گیریبحث و نتیجه
: ساختمان و مسکن، عبارت بودند از  یدر دو روزنامه ورزش  ورزش فوتبالهای مبدأ برای توصیف  قلمرو

گزارش خبری در    400  در این پژوهش، گیاه.    ، روشنایی، واناتیجنگ، سفر، بدن، آتش و آب و هوا، ح

و هر گزارش شد  کلمه در طول این زمان بررسی    94.955متشکل از    1398اول و دوم سال    ۀشش ماه

  ۀاستعار : بندی به دست آمدمقوله این  هایی با بررسی شد و بسامد وقوع استعاره هابرای یافتن استعاره

   . بار(  50جنگ )استعارۀ بار( و  62)  سالمتیاستعارۀ بار(،  113)  سفر

باستعاره نمونهههای  پرکاربردترین  موارد  این  در  در کاررفته  خبری  متون  بررسی  از  که  است  هایی 

،  های مفهومی ه است و استعارهدم آدوم به دست    ۀخبر ورزشی در شش ماهروزنامه ابرار ورزشی و  

نتیجه گرفته شد.    ،فوتبال ساختمان است،  فوتبال قمار است،  فوتبال بیزینس است،  فوتبال جنگ است

ورزشی  مقایسه دو روزنامه خبر    ،تر بود های سفر و جنگ در روزنامه خبر ورزشی گستردهاگرچه استعاره

مفهومی و کلید مفهومی بیش    انتخاب استعاره، استعاره  بارۀها درشباهت  ،دهدنشان می  و ابرار ورزشی

های  استعاره  ۀپای  و   های جنگ، سفر، آتش و نور مهم هستندهاست و در هر دو پیکره استعارهاز تفاوت

مفهومی مانند ورزش و همچنین کلید    ساختمان  ۀمثابفوتبال به  و  جنگ  ۀمثابمفهومی مانند فوتبال به

   شوند. مبارزه برای بقا محسوب می

دادنتایج   نشان  پژوهش  ماه  ، این  شش  در  ورزشی  خبر  روزنامه  سال    ۀخبرنویسان  از    1398دوم 

کلمات غذا، نوشیدنی و حیوانات که    های جنگ بیش از سایر قلمروهای مبدأ استفاده کردند. استعاره

، در روزنامه خبر ورزشی بیشتر معنای لغوی دند و مبدأ انتخاب شعنوان قلمردر روزنامه ابرار ورزشی به

ورزشکار حیوان است    مثال   ؛ک روزنامه استبه یها مانند حیوان فقط مخصوص  . برخی از استعارهنددار
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اما    ،وجود داشتدفعات    های حیوان مانند عقاب و شیر در روزنامه خبر ورزشی بهیا استفاده از استعاره

خورد. برار ورزشی استفاده از استعاره آب و هوا بیشتر از روزنامه خبر ورزشی به چشم میدر روزنامه ا

کاربرد استعاره در متون ورزشی از ارکان اصلی محبوبیت فوتبال در میان جوانان است.    ، رسدبه نظر می

شی به دست آمد، از پیکره ورز   1398اول سال    ۀبا توجه به نتایجی که در شش ماه  ،رسدبه نظر می

،  ندشوعنوان استعاره در نظر گرفته مید و بهنکنتعیین کلماتی که در متن خبر تنش معنایی ایجاد می

  شود و تکرار کلمات استعاری مانند ارزان های مفهومی حوزه اقتصادی و مسکن مربوط میبه استعاره

 «بازار  ۀمثابفوتبال به»  استعاره مفهومی،  درواقع.  خوردبه چشم میگران بیش از سایر قلمروهای مبدأ    و

فوتبال با سایر قلمروها    درحقیقت،شود.  نتیجه گرفته می  1398اول سال    ۀدر متون ورزشی شش ماه

مفهوم  سفر  و  غذا  مانند  جنگ  از  غیر  میبه  زبان  سازی  اهمیت  کاربرد  پژوهش  این  در  را  شود. 

عنوان مهارتی ورزش فوتبال به  اول اینکه  دهد.اه قومی و نژادی نشان میکردن ورزش با نگچندقطبی

های دیگر  طور خودکار ورزشاست که به  ایگونه بهشود و حمایت از این ورزش  جدانشدنی تأکید می

-شناختی این ظاهرسازی  دوما  به کمک زبانشناسی  شود.داده میاهمیت جلوه  مانند کشتی ضعیف و بی

 . شودآشکار میها کاریها و پنهان

 
 قلمروهای مبدأ که در دو روزنامه ورزشی شناسایی شدند -5جدول 

Table 5- Source Domains were Identified in Two Sports Newspapers 

 ردیف 
Row 

 نام استعاره
Metaphorical Name 

 پربسامدترین 
High Frequency 

 وقوع  درصد
Percentage 

of 

Occurrence 

 درصد  Lion 10شیر   Animals حیوانات 1

 درصد  Light-Darkness 9تاریکی -روشنایی Lightنور  2

 درصد  Root 10ریشه  Plantگیاه  3

 درصد  Hunger 8گرسنگی  Food and Drinkغذا و نوشیدنی   4

 درصد  Foundation 9فونداسیون   Building ساختمان 5

 درصد  Trip 10سفر  Tripسفر  6

 درصد  Defense 40 دفاع   War    جنگ 7

 درصد  Wind 4باد   Weatherآب و هوا   8
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