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დარგი:ენათმეცნიერება
ქრისტინაადეიშვილი

მეტაფორისგამოყენებისთავისებურებებიფრანგულდა
ქართულპოლიტიკურდისკურსებში
ჩვენგავაანალიზეთფრანგულდაქართულპოლიტიკურდისკურსებშიმეტაფორის გამოყენების  თავისებურებები და ამასთანავე, განვსაზღვრეთ ერთმანეთისგანგანსხვავებულიფრანგულიდაქართულიეკონომიკურ-პოლიტიკურიგარემოსგავლენამეტაფორათაგამოყენებისსპეციფიკაზე.ჩვენ კვლევა ვაწარმოეთ
ფრანგი პოლიტიკოსების,ნიკოლა სარკოზისა და ფრანსუა ოლანდისა და ქართველი პოლიტიკოსების, მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის 2012 წელს
წარმოთქმულ დისკურსებზე. კვლევა დავაფუძნეთ შეპირისპირებით, რაოდენობით და ინტერდისციპლინარულ მეთოდებს. ანალიზის საფუძველზე დავასკვენით, რომ ფრანგულ დისკურსთან შედარებით, ქართულ დისკურსში გამოყენებული მეტაფორები უფრო მეტად ემოციური და საფრთხეზე აქცენტირებულია,
ხოლოფრანგულდისკურსშიუმთავრესადნაკლებადმძაფრი კონოტაციის მატარებელ მეტაფორებს ვხვდებით.როგორცანალიზმაგვიჩვენა,აღნიშნულითავისებურებაგარკვეულწილადქვეყნებსშორისარსებულიგანვითარებისგანსხვავებულიდონითააგანპირობებული.

კვლევის მიზანია ფრანგულ და ქართულ პოლიტიკურ დისკურსებში
მეტაფორისგამოყენებისთავისებურებებისდადგენადაამავდროულად,
ერთმანეთისგან განსხვავებული ფრანგული და ქართული ეკონომიკურპოლიტიკურიგარემოსროლისგანსაზღვრამეტაფორათასპეციფიურიგამოყენებისთვალსაზრისით.
სამეცნიერო ლიტერატურაში მეტაფორის არაერთი დეფინიცია არსებობს.ჩვენსტატიაშიდავეყრდენითბელგიელიმეცნიერის,შაიმპერელმანისგანსაზღვრებას,რომლისთანახმადაც,მეტაფორაარის„uneanalogie
condensée résultant de la fusion d’un élément du phore avec un élément du
thème (Perelman 2008: 535). (შეკვეცილი ანალოგია, რომელიც თემის ფორასთანშერწყმისშედეგადმიიღება(თარგმანიჩვენია).იქვემეცნიერიაღნიშნავს, რომ მეტაფორა, ელინური კულტურის მიხედვით, არის ტროპი,
რომელიც გულისხმობს გამონათქვამის ან სიტყვის მნიშვნელობის შეცვლას. პერელმანი ორი ტიპის მეტაფორას შეისწავლის. იგი მიძინებულ
მეტაფორას(métaphoreendormie-პერელმანისმიერგამოყენებულიტერმინი, Perelman 2008: 543) უწოდებს ისეთ მეტაფორას, რომელსაც არ აქვს
ემოციურიზეგავლენისფუნქცია.მასშიმეტაფორულიმნიშვნელობათითქოსწაშლილია,რადგანდაპირისპირებისაღქმაპირდაპირდაგადატანით
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მნიშვნელობებსშორისიშვიათადხდება.ცოცხალი,ავტორისეული,ორიგინალურიმეტაფორისთვისკიდამახასიათებელიამსმენელშიგამოწვეულიმოულოდნელობისადაიშვიათობისგანცდა.რაცუფრომოულოდნელიამოცემულიენობრივიერთეულიმოცემულსამეტყველოსიტუაციაში,
მითმეტიამსმენელისმიერდამახსოვრებისადამასზეემოციურიზემოქმედებისხარისხი.
ჩვენსაკვლევმასალადშევარჩიეთფრანგიდაქართველპოლიტიკოსების,ერთისმხრივ,ნიკოლასარკოზისადამიხეილსააკაშვილის(როგორც
დისკურსის წარმოთქმის პერიოდში მმართველი პოლიტიკური ძალის
ლიდერების)დამეორესმხრივ,ფრანსუაოლანდისადაბიძინაივანიშვილის (როგორც დისკურსის წარმოთქმის პერიოდში ოპოზიციური ძალის
ლიდერების)მიერ2012წელსწარმოთქმულიდისკურსები.კვლევავაწარმოეთშეპირისპირებით,რაოდენობითდაინტერდისციპლინარულმეთოდებზედაყრდნობით.
კვლევისშედეგადგამოვლინდა,რომსარკოზითავისდისკურშისაკმაოდ აქტიურად იყენებს როგორც ცოცხალ, ასევე მიძინებულ მეტაფორებსდამათძირითადადუშუალოდოპონენტებისპიროვნებისადამათი
საქმიანობის უარყოფითი კუთხით წარმოჩენის მიზნით მიმართავს. ხშირად, მეტაფორებით სარკოზის დისკურსში მოწინააღმდეგისადმი  აშკარადდამცინავიტონიიგრძნობა.
Ilnemanquaitplusqueluietlafamilleestcomplète.მხოლოდისღააკლდა
დაოჯახიცშეივსო.
Remarquez ce monsieur MELENCHON qui parlait de son ami HOLLANDE
commed’uncapitainedepédalo,quandlepédaloestarrivé,ils’estdépêchéde
monter dessus. შეხედეთ ბატონ მელანშონს, რომელიც საუბრობდა თავის
მეგობარ ოლანდზე, როგორც პედლებიანი ნავის კაპიტანზე, თუმცა, როგორცკინავიმოვიდა,მელანშონისასწრაფოდავიდამასზე.
ოპოზიციისდისკვალიფიკაციისგარდა,სარკოზიმეტაფორებსსხვადახვასაკითხზესაუბრისდროსაციშველიებს.მისდისკურსშიარამხოლოდპოლიტიკურისფეროსთვის,არამედ,ფამილარულისაუბრებისთვის
დამახასიათებელიმიძინებულიმეტაფორებიცმრავლადგვხვდება.
Ici,quandjeregardevosvisages,jelisvotrehistoire.აქ,როდესაცვუყურებ
თქვენსახეებს,მასზევკთხულობთქვენსისტორიას.
Ilyabiendesjoursoùvousavezmisungenouàterre.თუმცა,არისდღეები,
როდესაცთქვენმიწაზეეშვებით.
რაც შეეხება სააკაშვილის დისკურსს, მასში სარკოზის მსგავსად, მეტაფორების უპირველესი ფუნქცია ოპოზიციის დისკვალიფიკაციაა. სააკაშვილთან ძირითადად მიძინებულ მეტაფორებს ვხვდებით, რომლებიც
ხშირ შემთხვევაში კონტექსტიდან გამომდინარე სიმძაფრეს, ემოციურობასდაძლიერკონოტაციასიძენს,რაცმსმენელთაწინაშემოწინააღმდეგის
სახესმაქსიმალურადნეგატიურადწარმოაჩენს.ქართულდისკურსშიგა-
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მოყენებულიმიძინებულიმეტაფორებია,მაგალითად:ბნელეთისძალები,
წარსულის მარწუხები, ძირის გამოთხრა, რელსებიდან გადაყვანა, ჩიხში
შეყვანადაა.შ.
რა მეთოდებით აპირებენ საქართველოს რელსებიდან გადაყვანას და
ისევჩიხშიშეყვანას?
საქართველოს თავს ვერასდროს მოახვევენ კორუფციას, ჩაგვრას, უსამართლობას,უთანასწორობას-სოციალურს,თანამდებობრივსთურეგიონალურს-ვერასდროსვერმოახვევენთავსიმას,რისგანაცჩვენგავრბივართ.
როგორცვხედავთ,სარკოზისადასააკაშვილისდისკურსებშიმეტაფორებისაკმაოდმრავალფეროვანიდანიშნულებითგვხვდება.აღნიშნული
სტილისტური ფიგურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია ორივეენოვან
დისკურსშიმოწინააღმდეგისგანეიტრალებაა,თუმცამათშორისგანმასხვავებელინიშანიარისის,რომსარკოზისმიერშერჩულმეტაფორებშიმოწინააღმდეგისმიმართდამცინავიტონიდაუფარავადიგრძნობა,სააკაშვილიკიძლიერი,უარყოფითიკონოტაციისმქონემეტაფორებსეყრდნობა.
მეტაფორებსმნიშვნელოვანიადგილიეთმობააგრეთვეოლანდისდისკურსში.პრეზიდენტობისფრანგიკანდიდატისდისკურსშიკვლევისშედეგად პოლიტიკური დისკურსისთვის  დამახასიათებელი მიძინებული
მეტაფორის-ბრძოლა-(აღნიშნულიმეტაფორისგამოყენებასპოლიტიკურ
დისკურსში ბუფონი შეისწავლის (Buffon  2002: 346-347). აქტუალურობა
და გამოყენების სიხშირე გამოვლინდა, რამაც მისი მსმენელზე ზემოქმედებისსიმძაფრეგანაპირობა.ოლანდიმსმენელსუმტკიცებს,რომარაერთ
სფეროშიაპირებსბრძოლასსიტუაციისგასაუმჯობესებლად:უმუშევრობის,განსახლების,ფისკალურ,თუსამედიცინოსფეროებში.
Nousavonsbesoin,pourluttercontrelechômage.ჩვენგვჭირდებაუმუშევრობისწინააღმდეგბრძოლა.
Oui,nousauronsàluttercontrelesinégalitésaussienmatièredelogement.
დიახ, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ აგრეთვე განსახლების საკითხში უთანასწორობისაღმოსაფხვრელად.
სიტყვა ბრძოლის მეტაფორული მნიშვნელობით გამოყენების გარდა,
ოლანდი ასევე ხშირად მიმართავს ისეთ მიძინებულ მეტაფორებს, რომლებიცტიპიურიაპოლიტიკურიდისკურსისთვის,როგორებიცაამაგალითად,მანდატისმიცემა,ქვეყნისაშენება,პროცესებისდაძვრა,ქვეყნისთვის
პერსპექტივისმიცემა,პროგრესისგზადაა.შ.იქედანგამომდინარე,რომ
ოლანდი ხშირად მეტაფორებს საფრანგეთზე, ქვეყნის გაუმჯობესებულ
მომავალზე საუბრისას იშველიებს, მის დისკურსში მეტაფორები პოზიტიური მუხტის მატარებელია. ასევე, აღსანიშნავია, რომ  ფრანგი კანდიდატისდისკურსშიორიგინალური,ავტორისეული,მძაფრიკონოტაციის
მქონემეტაფორებიიშვიათადგვხვდება.
Je salue l’histoire de la Gauche, et elle nous donne mandat aussi pour bâtir
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l’avenir.მევესალმებიმემარცხენეებისისტორიას,რომელიცმანდატსმომავლისასაშენებლადაცგვაძლევს.
Maisnousavonssurtoutàécrireensembleunenouvellepage,àcontinuerla
grande,labellehistoiredeFrance.მაგრამჩვენერთადუნდადავწეროთახალიგვერდი,გავაგრძელოთსაფრანგეთისდიდი,ლამაზიისტორია.
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Iln’apasbougépendantcinqans,etmaintenantilveutquitterlatabledela
négociation. ის ხუთი წლის განმავლობაში არ განძრეულა და ახლა სურს
დატოვოსმოლაპარაკებისმაგიდა.
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არსებულირეჟიმისშეცდომებსდადანაშაულებსამხელსანმსმენელსთავისსამომავლოგეგმებსაცნობს.პირველშემთხვევაშიივანიშვილიუფრო
მძაფრმეტაფორებსიყენებს,მეორეშემთხვევაშიკიძირითადადპოლიტიკურიდისკურსისთვისდამახასითებელმეტაფორებზეაკეთებსარჩევანს,
როგორებიცაამაგალითად,გზისგახსნა,დემოკრატიისაკენწინსვლა,დამსახურებისდაკარგვა,უსაფრთხომომავლისათვისზურგისშექცევა.
ივანიშვილისდისკურსშიმოწინააღმდეგისმიმართგამოყენებულიმეტაფორებისმაგალითები:
ახალაიების კლანს ბზარი გაუჩნდა, ბზარი გაუჩნდა სააკაშვილის რეჟიმს.
როგორგაიქცნენნაციონალებიდა მოსახლეობამტერსშეატოვესხელში.
ივანიშვილიმეტაფორებსიშველიებსასევეთავისსამომავლოგეგმებზე
საუბრისას, სადაც ამომრჩეველს კონკრეტულად თავის პოლიტიკურ სამოქმედოპროგრამასაცნობს.
სამეგრელოსაყვავებამაფხაზებიიმაშიუნდადაარწმუნოს,რომსაქართველოდანგანცალკევებამხოლოდთავისისაკუთარი,უკეთესიდაუსაფრთხომომავლისათვისზურგისშექცევასნიშნავს.
მაშინჩვენსაფხაზძმებსაცჩვენკენგამოუწევთგულიდაუცხოქვეყანას
აღარშეეკედლებიან.
ქართველი პოლიტიკოსი  მეტაფორების დახმარებით ასევე ცდილობს
ელექტორატში იმედიანი განწყობა, მომავლის რწმენა ჩანერგოს, თავისი
პოლიტიკურიძალისმიმართნდობაგააძლიეროს.
ყოველდღიურად ვხედავ, თუ როგორ მიდის წინ ჩვენი საზოგადოება
სამოქალაქოსაზოგადოებისკენ.
სწორადგათვლილიდაგააზრებულიპოლიტიკითჩვენიქვეყანათავს
დააღწევსგაჭირვებასდამერევეღარავინშეძლებს,შეაფერხოსსაქართველოსწინსვლათანამედროვესამყაროსკენ,დემოკრატიისკენ!
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უფრო მძაფრად ემოციურია, უფრო ძლიერად ხდება სიტუაციის დრამატიზება,ქვეყნისწარსული,აწმყოთუმომავალი,ფრანგულდისკურსთან
შედარებით,ბევრადუფროსახიფათოდდამძიმედარისწარმოჩენილი.
როგორც ვიცით, საქართველო მასშტაბით პატარა, მაგრამ გეო-პოლიტიკურადმნიშვნელოვანიკავკასიურიქვეყანაა,რომელმაცდაახლოებით20
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როგორც განვითარებული, ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის წარმომადგენლებს, არ ესაჭიროებათ მსგავსი დანიშნულებით მეტაფორების გამოყენება და ამიტომ,  მათ დისკურსებში უფრო შერბილებული, ნაკლებად
მძაფრიკონოტაციისმატარებელმეტაფორებსვხვდებით.
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Characteristic Features of the Use of Metaphor in the
French and Georgian Political Discourses
This research aims to determine the characteristic features of the use of
metaphorintheFrenchandGeorgiandiscoursesandinadditiontodefinethe
influence of the French and Georgian political and economical environment,
differedfromeachother,withregardtospecificsoftheuseofthemetaphor.
InourarticlewewerebasedonthedefinitionoftheBelgianscientifistChaim
Perelman according to which the metaphor is a “truncated analoge received
as a result of meregering of pore and theme”. Perelman studies two types of
metaphor.Hecallsadormantmetaphorsuchametaphorthathasnoemotional
impactfunction.Theauthor’soriginalmetaphorischaracterizedbyinexpertness
andrarityemergedinthelistener.
As a research material we’ve chosen the discourses spoken by the French
andGeorgianpoliticiansNikolasSarkozyandMikheilSaakashviliandFrancois
OlandandBidzinaIvanishviliin2012.Theresearchwasconductedbasedonthe
comparisons,quantityandinterdisciplinarymethods.
The research revealed that Sarkozy very actively uses the metaphor in his
discourseanditismainlyaddresseddirectlyagainsthisopponents.Atthesame
timeintheSarkozy’sdiscourseonecanfeelobviouslyamockingtoneinrespect
totheopponent.
Onethingwasmissingandthefamilyisfull.
IntheSarkozy’sdiscoursetherearealotofdormantmetaphorscharacteristic
notonlyofpoliticalfieldbutaswelloffamiliarconversations.
Here,whenI’mlookingatyourfacesIcanreadyourstoriesonthem.
AsfortheSaakashvili’sdiscourse,liketheSarkozy’sone,theprimaryfunction
ofmetaphorsistheoppositiondisqualification.Hechoosesthemetaphorswith
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