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Abstract: This research project studies the metaphorical conceptualisation of technology in
English popular technology magazines (PCMagazine, PCWorld, ComputerActive, T3) and
in translation in the respective Greek editions. The study focuses on the cognitive linguistic
view of metaphor initially presented by Lakoff and Johnson (1980) and seeks to bring to the
foreground the use of conceptual metaphor as a means of meaning construction for
technology and to ascertain what kind of source domains are involved in the structure of the
target domain of technology. The study seeks to identify both conventional and novel
metaphors which have been motivated by correlations in experience between diverse source
domains and by the widespread diffusion and impact of technology, and to examine whether
similar descriptions and conceptualisations of technology are transferred from English to
Greek. Consequently, through the identification and description of metaphors in technology
magazines, this project aims to highlight a further aspect of technology which is more social
and cultural than purely technical and specialised.
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα µελετάει την εννοιολογική µεταφορά σε Αγγλικά περιοδικά
τεχνολογίας και σε µετάφραση στα αντίστοιχα Ελληνικά περιοδικά. Η µελέτη
βασίζεται στη θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς, όπως αναπτύχθηκε αρχικά από
τους Lakoff & Johnson (1980) και επεκτάθηκε αργότερα από άλλους ερευνητές της
γνωστικής γλωσσολογίας, όπως Fauconnier (1999), Charteris-Black (2004), Gibbs
(1999), Kövecses (2002, 2003). Στο παρόν κείµενο παρουσιάζονται τα ερευνητικά
ερωτήµατα της µελέτης, περίληψη της θεωρίας της εννοιολογικής µεταφοράς, τα
δεδοµένα προς ανάλυση, τα πρώτα αποτελέσµατα της ανάλυσης και τέλος, τα πρώτα
γενικά συµπεράσµατα.
Η έρευνα βασίζεται στη διαπίστωση ότι η τεχνολογία έχει αποκτήσει
κοινωνική διάσταση, θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας,
αποτελεί σύµβολο στην κοινωνία ανάλογα µε τις χρήσεις της και τους σκοπούς που
εξυπηρετεί, και έχει αναπτύξει τη δική της κουλτούρα. Επίσης, ξεκινάει από την
υπόθεση ότι αυτή η κουλτούρα της τεχνολογίας ως νοοτροπία, αξίες, ιδεολογίες και
γνώση, εκφράζεται µέσω της γλώσσας σε κείµενα τεχνολογίας, ενώ παράλληλα,
µεταφέρεται µέσω της µετάφρασης από τη µία γλωσσική κοινότητα και κουλτούρα
στην άλλη. Γιατί, ενώ η τεχνολογία µπορεί να είναι παγκόσµια σαν προϊόντα και
εξελίξεις, οι χρήσεις της και αντιλήψεις για αυτή µπορεί να έχουν πιο τοπικό
χαρακτήρα, γεγονός που µπορεί να διαφαίνεται στον τρόπο που µιλάµε και
γράφουµε για την τεχνολογία. Να σηµειωθεί ότι µε τον όρο τεχνολογία εννοούµε
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισµικό και υλικό (software / hardware), το
∆ιαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία και άλλα δηµοφιλή gadgets, όπως οι
παιχνιδοµηχανές.

Κατόπιν αυτού, η έρευνα έχει ως στόχο να απαντήσει στα ακόλουθα
ερωτήµατα: Πρώτον, τι µας αποκαλύπτει η εννοιολογική µεταφορά για τον τοµέα
της τεχνολογίας σε περιοδικά τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα, α) πως
εννοιοποιείται µεταφορικά η τεχνολογία στην Αγγλική γλώσσα, και β) τι µας
αποκαλύπτει η εννοιολογική µεταφορά για τους τρόπους σκέψης και έκφρασης περί
της τεχνολογίας στην Αγγλική γλώσσα. ∆εύτερον, πώς µεταφράζεται η εννοιολογική
µεταφορά στις αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις, και πιο συγκεκριµένα, α) ποιες οι
οµοιότητες και οι διαφορές στους τρόπους µε τους οποίους εννοιοποιείται η
τεχνολογία σε περιοδικά τεχνολογίας ανάµεσα στα Αγγλικά και Ελληνικά, και β)
που µπορεί να οφείλονται αυτές οι οµοιότητες και οι διαφορές · σε κοινή εµπειρική
βάση, σε επιρροές από την Αγγλική γλώσσα και τον τρόπο σκέψης, ή σε
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες;
2. Η Θεωρία της Εννοιολογικής Μεταφοράς
Προκειµένου να ερευνήσουµε τη γλώσσα της τεχνολογίας, βασιστήκαµε στη
σύγχρονη, γνωσιακή θεωρία της µεταφοράς, όπως ερευνήθηκε αρχικά από τους
Lakoff και Johnson, θεωρώντας ότι αυτή θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στη
διερεύνηση του τρόπου σκέψης και αντίληψης περί της τεχνολογίας.
Η εννοιολογική µεταφορά (conceptual metaphor) προσεγγίζει τη µεταφορά
ως διαδικασία της σκέψης και τρόπο οργάνωσης και έκφρασης της εµπειρίας, και όχι
ως ένα γλωσσικό φαινόµενο. Με αφετηρία τις έννοιες, πως δηλαδή συλλαµβάνουµε
έννοιες, πως αυτές οι έννοιες καθορίζουν και κυριαρχούν στον τρόπο δράσης µας,
πως αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο και την πραγµατικότητα, τις διαπροσωπικές
σχέσεις, τον εαυτό µας, την κοινωνία, τον πολιτισµό και την κουλτούρα µας, οι
συγγραφείς καταλήγουν ότι το βασικό αντιληπτικό µας σύστηµα είναι «θεµελιωδώς
µεταφορικό εκ φύσεως» (Lakoff και Johnson, 1980: 3) και ότι η µεταφορική σκέψη
θεµελιώνεται στην καθηµερινή σκέψη και εµπειρία.
Οι Lakoff και Johnson έθεσαν σε αµφισβήτηση το ρόλο της µεταφοράς ως
λογοτεχνικό τέχνασµα για αισθητικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι η µεταφορά
χρησιµοποιείται ευρέως στην καθηµερινή ζωή για λόγους κατανόησης και έκφρασης
εννοιών. Βασικό σηµείο της θεωρίας είναι ότι η εννοιολογική µεταφορά συµβάλλει
στη δόµηση της ανθρώπινης σκέψης και θεµελιώνεται στην ανθρώπινη εµπειρία, η
οποία περιλαµβάνει σωµατικές, αντιληπτικές, γνωστικές, βιολογικές και
πολιτισµικές εµπειρίες (Lakoff & Johnson 1980, Kövesces 2002: 67-77, Παπαρούση
2008). Κατά συνέπεια, η µεταφορά παρέχει γνώση σχετικά µε πεποιθήσεις, τρόπους
σκέψης, συναισθήµατα και συµπεριφορές. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης το
επικοινωνιακό συγκείµενο που σε συνδυασµό µε την ‘προσωπική ιστορία’
(Kövesces, 2002 : 194) του συγγραφέα και του αναγνώστη, συµβάλλουν στη χρήση
και την κατανόηση των µεταφορών (Steen, 1999 : 506).
Η ουσία της µεταφοράς είναι η κατανόηση και εµπειρία ενός αφηρηµένου
εννοιολογικού τοµέα σε σχέση µε έναν άλλο, συνήθως, πιο συγκεκριµένο
εννοιολογικό τοµέα. Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν την εννοιολογική
µεταφορά είναι: Ο τοµέας-στόχος (source domain), ο τοµέας-πηγή (target domain),
οι αντιστοιχίσεις (mappings) µεταξύ πηγής και στόχου και οι µεταφορικές
γλωσσικές εκφράσεις (metaphorical linguistic expressions). Ο τοµέας-στόχος είναι ο
εννοιολογικός τοµέας που προσπαθούµε να κατανοήσουµε και συνήθως αφορά
αφηρηµένες έννοιες, ενώ ο τοµέας-πηγή είναι το εννοιολογικό πεδίο που
χρησιµοποιούµε για να εκφράσουµε τον τοµέα-στόχο και συνήθως αφορά
συγκεκριµένες έννοιες. Για να κατανοήσουµε έναν εννοιολογικό τοµέα µε τους

όρους ενός άλλου δηµιουργείται ένα σύστηµα συστηµατικών αντιστοιχίσεων
(mappings) ανάµεσα στον τοµέα-πηγή και τον τοµέα-στόχο, όπου συστατικά
εννοιολογικά στοιχεία του τοµέα-στόχου, και όχι µεµονωµένα λεξικολογικά
στοιχεία, αντιστοιχούν σε συστατικά εννοιολογικά στοιχεία του τοµέα-πηγή, µε
σκοπό να προσεγγίσουµε και να κατανοήσουµε έννοιες αόριστες και αφηρηµένες. Η
µεταφορά εκδηλώνεται µέσω των µεταφορικών γλωσσικών εκφράσεων, οι οποίες
εµφανίζονται στο επιφανειακό προτασιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια, µεταφορικές
εκφράσεις είναι οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούµε για να εκφράσουµε
τις εννοιολογικές µεταφορές στο προφορικό ή γραπτό λόγο. Οι εννοιολογικές
µεταφορές και οι µεταφορικές γλωσσικές εκφράσεις τους µπορεί να είναι
«συµβατικές» (conventional), δηλαδή να είναι παγιωµένες στη γλώσσα µε
αποτέλεσµα να µην καταφαίνεται η µεταφορικότητά τους, ή «καινοφανείς» (novel),
οι οποίες συνήθως προκύπτουν ως προεκτάσεις των συµβατικών µεταφορών.
Για παράδειγµα, µία συµβατική µεταφορά που χρησιµοποιείται τόσο στην
Ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες είναι η µεταφορά Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι. Εδώ
παρατηρούµε ότι ο τοµέας-στόχος που θέλουµε να κατανοήσουµε είναι η ΖΩΗ και
χρησιµοποιούµε τον τοµέα-πηγή ΤΑΞΙ∆Ι. Οι αντιστοιχήσεις που δηµιουργούνται
προκύπτουν από τις γνώσεις και τις εµπειρίες µας από ταξίδια. Βλέπουµε, λοιπόν,
ότι τα έµβια όντα εκφράζονται ως ταξιδιώτες, οι φάσεις της ζωής εκφράζονται ως
αποστάσεις που διανύουν οι ταξιδιώτες, οι επιλογές που κάνουµε στη ζωή ως οι
κατευθύνσεις που ακολουθούµε και ο σκοπός της ζωής εκφράζεται ως προορισµός
του ταξιδιού.
Τοµέας-πηγή: ΤΑΞΙ∆Ι

Τοµέας-στόχος: ΖΩΗ

Αντιστοιχήσεις:
Οι ταξιδιώτες
Η απόσταση που διανύεται
Η κατεύθυνση που ακολουθείται
Ο προορισµός του ταξιδιού

→ Τα έµβια όντα
→ Οι φάσεις της ζωής
→ Οι επιλογές της ζωής
→ Ο σκοπός της ζωής

Κατόπιν αυτού, η µεταφορά Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι γίνεται άµεσα αντιληπτή σε
µεταφορικές εκφράσεις, όπως:
1) Πρέπει να προχωρήσεις και να ξεχάσεις το παρελθόν.
2) ∆εν ξέρω τι θα κάνω στο µέλλον – έχω χάσει τον προσανατολισµό µου.
3) Η εφηβεία είναι το κρίσιµο σταυροδρόµι της ζωής.
Οι γνώσεις και οι εµπειρίες µας σχετικά µε τα ταξίδια µάς βοηθούν όχι µόνο
να κατανοήσουµε τις µεταφορικές εκφράσεις και τη µεταφορά, αλλά και να την
εµπλουτίσουµε µε νέες εκφράσεις. Στο παράδειγµα 1, η έκφραση προχωρήσεις
δηλώνει κίνηση από έναν τόπο προς κάποιον άλλο. Η αλλαγή αυτή του τόπου
αντιστοιχεί εδώ µε την αλλαγή της φάσης στη ζωή, µε την έννοια ότι για να περάσει
κανείς από τη µία φάση στην άλλη είναι σαν να αλλάζει τοποθεσίες, πηγαίνοντας
από τη µία στην άλλη. Στα παραδείγµατα 2 και 3, οι εκφράσεις προσανατολισµό και
σταυροδρόµι αντιστοιχούν µε επιλογές στη ζωή. Ανάλογα προς ποια κατεύθυνση θα
επιλέξει κανείς να βαδίσει αντιστοιχεί στις αποφάσεις ζωής που θα πάρει.
3. Εννοιολογική Μεταφορά και Τεχνολογία
Η σχέση της εννοιολογικής µεταφοράς µε την τεχνολογία δεν είναι καινούργια.
Η µεταφορά χρησιµοποιείται ως µέσο κατανόησης στο χώρο της τεχνολογίας και

διαδραµατίζει διττό ρόλο: χρησιµοποιείται για επεξηγηµατικούς λόγους και στην
ανάπτυξη της ορολογίας. Για παράδειγµα, οι µεταφορές της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(DESKTOP metaphor) και του ΙΟΥ (VIRUS metaphor). Η πρώτη δηµιουργήθηκε για να
επεξηγήσει το περιβάλλον του υπολογιστή ως περιβάλλον γραφείου, δηλαδή µε
φακέλους, αρχεία, καλαθάκι αχρήστων, κλπ. Η δεύτερη βασίζεται στις γνώσεις µας
και εµπειρίες σχετικά µε βιολογικούς ιούς και τη δράση τους (αναπαραγωγή,
µετάδοση, διάγνωση, ίαση) και δηµιουργήθηκε αρχικά για να εξηγήσει τη λειτουργία
των ηλεκτρονικών ιών και κατά συνέπεια, να συµβάλλει στην ανάπτυξη της
σχετικής ορολογίας.
Με σκοπό να επαληθεύσουµε την υπόθεση µας και να απαντήσουµε στα
ερωτήµατα της έρευνας, χρησιµοποιήσαµε ως δεδοµένα 4 περιοδικά τεχνολογίας
που εκδίδονται σε Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ, και τις αντίστοιχες εκδόσεις στην
Ελλάδα: τα αγγλικά PCWorld και Computer Active και τα αµερικάνικα PCMagazine
και T3. Βασικός λόγος για την επιλογή των δεδοµένων είναι ότι το ελληνόφωνο
κοινό επιλέγει να ενηµερώνεται σε θέµατα τεχνολογίας από άµεσες πηγές
πληροφόρησης, όπως το ∆ιαδίκτυο και τα περιοδικά που εκδίδονται σε µηνιαία βάση
και θεωρούνται ως ένα αξιόπιστο, διαδεδοµένο και εξειδικευµένο µέσο παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάχυσης πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιλέξαµε 48 αγγλικά
άρθρα, 12 από κάθε περιοδικό και τα αντίστοιχα σε µετάφραση.
Κατά τη συγγραφή του παρόντος κειµένου, έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση των
δεδοµένων στην Αγγλική γλώσσα, κατά την οποία εντοπίστηκαν περίπου 7,000
µεταφορικές εκφράσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 14 κύριες µεταφορές και σε 29
δευτερεύουσες µεταφορές, ως υποκατηγορίες των πρώτων (βλ. Πίνακα 1). Αυτές οι
µεταφορές, κύριες και δευτερεύουσες, και οι µεταφορικές τους εκφράσεις
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1) σε µεταφορές που έχουν προκύψει από το
σχεδιασµό κάποιας τεχνολογίας και αποτελούν µέρος της τεχνολογικής ορολογίας,
όπως η µεταφορά του ΙΟΥ. 2) σε συµβατικές µεταφορές και εκφράσεις, δηλαδή
παγιωµένες µεταφορές σε µια γλώσσα, όπως η προσωποποίηση, και, 3) σε
καινοφανείς µεταφορές και εκφράσεις, δηλαδή µεταφορές που έχουν προκύψει ως
προεκτάσεις των συµβατικών µεταφορών ή της ορολογίας. Για παράδειγµα, η
µεταφορά Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ, η οποία θεωρείται ως
προέκταση της προσωποποίησης, δηλαδή της συµβατικής µεταφοράς Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Η τρίτη πιο διαδεδοµένη µεταφορά που εντοπίστηκε στα δεδοµένα είναι η
κύρια µεταφορά Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, µε δευτερεύουσα µεταφορά Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΗΜΑ. Η µεταφορά αυτή εννοιοποιεί την τεχνολογία ως όχηµα
και εστιάζει στις τεχνικές και µηχανικές πλευρές της τεχνολογίας. Πιο
συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται ο τοµέας-πηγή ΟΧΗΜΑ για να κατανοήσουµε τον
τοµέα-στόχο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Με βάση τις µεταφορικές εκφράσεις που εντοπίσαµε στα
δεδοµένα, δηµιουργήθηκαν οι εξής αντιστοιχήσεις:

Τοµέας-πηγή: ΟΧΗΜΑ

Τοµέας-στόχος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντιστοιχήσεις:
Μέρη του οχήµατος
Μηχανολογία του οχήµατος
Λειτουργία του οχήµατος
Απόδοση του οχήµατος

→ Μέρη της τεχνολογίας
→ Ανάπτυξη τεχνολογίας
→ Λειτουργία τεχνολογίας
→ Απόδοση τεχνολογίας

Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις ακόλουθες µεταφορικές εκφράσεις:
- Ogling the machine, it’s hard to believe that such an elegant piece of hardware could come
from such a strait-laced design blueprint […].[T3, The PSP]
- The term actually stands for Asynchronous JavaScript and XML, which reveals a bit about
what you’ll find under the hood – though not much. [PCM, Web e-mail clients]

Περνώντας στη µετάφραση, παρατηρούµε ότι οι αντίστοιχες ελληνικές
µεταφορικές εκφράσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκφράσεις που
παρουσιάζουν οµοιότητα, µε την έννοια ότι διατηρούν τον ίδιο τοµέα-πηγή, όπως
στο παράδειγµα:
- Ogling the machine, it’s hard to believe that such an elegant piece of hardware could come
from such a strait-laced design blueprint, […]. [T3, The PSP]
- Στην πραγµατικότητα, θα ήταν πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς στο παρελθόν ένα τόσο
κοµψό µηχάνηµα, σχεδιασµένο µε τόση λεπτοµέρεια, […].

Εδώ διατηρείται ο τοµέας-πηγή ΟΧΗΜΑ και συγκεκριµένα, µέρος της
µηχανολογίας ενός οχήµατος που είναι ο σχεδιασµός αντιστοιχεί στο σχεδιασµό µιας
τεχνολογίας.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκφράσεις που παρουσιάζουν διαφορά, µε
την έννοια ότι ο τοµέας-πηγή αλλάζει, όπως στο παράδειγµα:
- The term actually stands for Asynchronous JavaScript and XML, which reveals a bit about what
you’ll find under the hood – though not much. [PCM, Web e-mail clients]
- Ο όρος AJAX αποτελεί ακρωνύµιο του Asynchronous JavaScript and XML και αποκαλύπτει
κατά ένα ποσοστό –αλλά όχι µεγάλο- τι θα βρει κανείς στο παρασκήνιο [στον κώδικα] µιας
υπηρεσίας Web.

Στην αγγλική πρόταση έχουµε τον τοµέα-πηγή ΟΧΗΜΑ και την έκφραση
under the hood που εκφράζει τµήµα της τεχνολογίας σε σχέση µε το µέρος του
οχήµατος που αναφέρεται. Αντίθετα στη µετάφραση ο τοµέας-πηγή αλλάζει από
ΟΧΗΜΑ σε ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: η ελληνική έκφραση στο παρασκήνιο δηλώνει ότι
χρησιµοποιείται ο φυσικός χώρος για να κατανοήσουµε τη διάταξη του εικονικού
χώρου. Έτσι, η ελληνική έκφραση ανήκει στη µεταφορά ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Επίσης, στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ο µεταφραστής
επεξηγεί τη µεταφορά αναφέροντας ποιο σηµείο του εικονικού χώρου εννοεί,
δηλαδή, τον κώδικα.
4. Συµπεράσµατα
Με βάση τις κατηγορίες των µεταφορών που εντοπίσαµε στα δεδοµένα,
παρατηρούµε ότι η µεταφορά διαδραµατίζει πολλαπλό ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, η
µεταφορά αποτελεί
- µέσο κατανόησης και επεξήγησης της τεχνολογίας, όπως οι µεταφορές του
ΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΦΡΟΥΡΙΟΥ,
- µέσο σκέψης και έκφρασης περί της τεχνολογίας, όπως η µεταφορά Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,

-

µέσο κοινωνικής προβολής της τεχνολογίας, όπως η µεταφορά Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ,
- µέσο εξανθρωπισµού, όπως η µεταφορά Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,
- µέσο αξιολόγησης της τεχνολογίας, η µεταφορά Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΗΧΑΝΗ,
- µέσο δηµιουργίας συναισθηµάτων για την τεχνολογία, όπως η µεταφορά Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ.
Από το µικρό όγκο των ελληνικών που έχουµε δει ως τώρα, συµπεραίνουµε
ότι οι κατηγορίες των µεταφορών που χρησιµοποιούνται στα αγγλικά άρθρα
διατηρούνται και στις ελληνικές µεταφράσεις. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι τοµείςπηγές διατηρούνται σε µεγάλο βαθµό στη µετάφραση, σε περιπτώσεις που οι
µεταφορικές εκφράσεις βασίζονται σε κοινές εµπειρίες µεταξύ της αγγλικής και
ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας, για παράδειγµα machine και µηχάνηµα (Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ). Αντίθετα, παρατηρούνται αλλαγές από έναν τοµέαπηγή Α σε ένα τοµέα-πηγή Β, σε περιπτώσεις που µεταφορικές εκφράσεις
εκφράζουν πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, για παράδειγµα under the hood και στο
παρασκήνιο (Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ). Τέλος, να σηµειωθεί ότι υπάρχει και ένα ποσοστό αµετάφραστων
µεταφορικών εκφράσεων, όπου ο µεταφραστής έχει επιλέξει να τις παραλείψει
τελείως από το κείµενο. Ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει το σύνολο των τοµέων-πηγών
που χρησιµοποιούνται στη µεταφορική δόµηση της τεχνολογίας. Οι κατηγορίες
χωρίζονται σε έµψυχα και άψυχα όντα και σε κύριους και δευτερεύοντες τοµείςπηγές.
Στόχος της µελέτης είναι να φέρει στο προσκήνιο τη µεταφορική χρήση της
γλώσσας στην ανάπτυξη της τεχνολογικής ορολογίας, καθώς και να εντοπίσει τους
τρόπους µε τους οποίους αντιλαµβανόµαστε την τεχνολογία µέσω της γλώσσας που
χρησιµοποιούµε για να την εκφράσουµε και να την περιγράψουµε. Η ανάλυση των
εννοιολογικών µεταφορών στα αγγλικά κείµενα και στις µεταφράσεις στην
Ελληνική γλώσσα έχει ως στόχο να αποκαλύψει τι είδους τοµείς-πηγές εµπλέκονται
στη δόµηση του τοµέα-στόχου της τεχνολογίας, να φέρει στην επιφάνεια συµβατικές
και καινοφανείς εννοιολογικές µεταφορές που προκύπτουν από την ανθρώπινη
επαφή µε την αυξανόµενη χρήση της τεχνολογίας και τον αντίκτυπο αυτής στην
ανθρώπινη εµπειρία και τέλος, να εξετάσει, µέσω της µετάφρασης, κατά πόσο οι
µεταφορές αυτές µεταφέρουν από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο παρόµοιες
περιγραφές και αντιλήψεις. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία είναι παγκόσµια, η έρευνα
προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα εάν η γλώσσα-πηγή παρουσιάζει και προωθεί
κοινές µεταφορές µεταξύ των δύο γλωσσών ή εάν οι µεταφορές αυτές διατηρούν και
‘τοπικό χρώµα’ εφόσον η εκάστοτε γλώσσα αντικατοπτρίζει και την κουλτούρα της
χώρας όπου οµιλείται. Συνεπώς, µέσω του εντοπισµού και της ανάλυσης των
µεταφορών σε περιοδικά τεχνολογίας, η µελέτη στοχεύει να καταδείξει ότι η
αλληλεπίδραση µεταξύ της τεχνολογίας και της γλώσσας και σκέψης φανερώνει
στοιχεία πολιτισµού και κατ’ επέκταση, να τονίσει µια περαιτέρω πλευρά της
τεχνολογίας, η οποία είναι περισσότερο κοινωνική και πολιτισµική, ξεφεύγοντας
από το αυστηρό ύφος του τεχνικού και εξειδικευµένου τοµέα.

ΕΜΨΥΧΑ ΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ-ΠΗΓΗ
ΤΟΜΕΑΣ-ΠΗΓΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΡΟΛΟΙ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΖΩΟ
ΦΥΤΟ
ΥΓΕΙΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΖΩΗ/ΘΑΝΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΨΥΧΑ ΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ-ΠΗΓΗ
ΤΟΜΕΑΣ-ΠΗΓΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΥΡΙΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ
ΠΟΘΟΥ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΦΑΓΗΤΟ/ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΟΧΗΜΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΠΛΟΙΟ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΟΞ
ΜΑΧΗ
ΑΜΥΝΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΟ∆Α
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,
ΜΕΣΑΕΞΩ)
ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Πίνακας 1 Κύριες και δευτερεύουσες µεταφορές της τεχνολογίας.
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