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فرایندی در زبان خودکار سخنگویان مورد مطالعه قرار گرفته است .نظری

«مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی» که در سال  2006از سیوی ویوییان
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معنییی هسییتند و معنییی هییر واژ تییاب پییار گفتییاری اسییت کییه در ن قییرار

میگیرد .نگارندگان مقال حاضر ،ضین بررسی و ارزییابی ایین نظرییه در
باب مجاز ،به این نتیجه میرسند که قائل شدن به بیمعنایی مطلی واژ هیا

در رویکردی واژ بنیاد ،اساساً مشکلی روششیناختی بیه حسیاب میی یید.

افزون بر این ،نییتوان بهلحاظ همزمانی به فرایندی به نیا مجیاز ،ن هیم

در قالب سنتیاش قائل شد بلکه بایید ن را فراینیدی بیر مبنیای «کیاه »

روی محور همنشینی تلقی کرد .به این ترتیب ،میتوان واژ هیا را بیهمثابی

واحدهایی در نظر گرفت که خارج از بافت ،معنی دارند ولی «معنیدار» به

حساب نیی یند.

واژههای کلیدی :ساختار معنی ،کاه  ،مجاز ،نظری مفاهیم واژگیانی
و الگوهای شناختی ،معنیشناسی شناختی

 .1مقدمه

مجاز ،فرایند مهیی در تغییر معنی به حساب می ید که دستکم به میدت دو هیزار سیال از
سوی عالیان فن بالغت و بی
و بررسی قرار گرفته و اکنون بی

از دویست سال از سوی معنیشناسان تاریخی میورد مطالعیه
از سه دهه است که معنیشناسان شیناختی بیه شیکلهیای

مختلفی به بررسی ن پرداختهاند .هر چند اصطالح «مجاز» در نخستین کیاربردش ،در فنیون
بالغت استفاد میشد و بهمثاب رایهای ادبی ،بیشیتر شیگردی معنیایی در فیرین

شیعر بیه

حساب می مد اما با گذشت زمیان در ثیار متعیددی بیهعنیوان یکیی از ویژگییهیای زبیان
خودکار معرفی شد .زبیانشناسیان شیناختی از میلیه افیرادی هسیتند کیه مجیاز را در کنیار
استعار  ،فرایندی شناختی و زبانی به حساب میی ورنید کیه در واژگیان و دسیتور بازنییایی
میییشییود (پنتییر 1و ردن1999 ،2؛ بارسییلونا2000 ،3؛ نییرلی  4و کییالر 2001 ،5؛ دیییرون 6و
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پورینگز2003 ،1؛ اسیتین .)2004 ،2در واقی  ،در سیال  1980بیود کیه لیکیا  3و مانسیون،4
ضین معرفی «استعارة مفهومی» این مطلب را اعال کردند که استعار و مجاز را نباید صیرفاً
ابزارهای بالغی بیه حسیاب ورد ،ن هیم بیه ایین دلییل کیه ایین دو فراینید ،بخی

اعظیم

مکالیات روزمرة سخنگویان زبان را به خود اختصاص میدهند و بهویژ استعار کیه مبنیای
نظا فکری یا مفهو سازی انسان محسوب میشیود (لیکیا
نق

و مانسیون .)3 :1980 ،معرفیی

مدیدی برای مجاز در معنیشناسی شناختی که رویکیردی واژگیانی اسیت ،در قالیب

«الگوهای شناختی رمانیشد » قابلتبییین میینییود و بیه ایین ترتییب ،تعرییف متفیاوتی از
مفهو مجاز به دست داد شد تا ن را از محدودة زبان ادب ،به حیط زبان خودکار بکشاند
و بهمثاب فرایندی شناختی توصیف کند که زیربنای شکلگیری مقوالت شیناختی در انسیان
است (لیکا .)77-90 :1987 ،
پی

از گذشییت چنید سییال و ارائی مباحییم متعیدد و مختلفییی در بیاب مجییاز از سییوی

زبانشناسان شیناختی ،ویوییان اییوانز 5ضیین برشییردن ایرادهیای وارد بیر رای پیشیین در
معنیشناسی شناختی در مورد ناکارامدی نها در تبیین صحیح فرایندهای معنایی متعیدد ،بیا
ارائ مقالهای در سال  2006با عنوان «مفاهیم واژگانی ،الگوهای شیناختی و سیاختار معنیی»،
نظری مدیدی را معرفی کرد .ایوانز با ارائ نظریی «مفیاهیم واژگیانی و الگوهیای شیناختی»
کوشید تا تیامی نظریهها و رای پراکند را در معنیشناسی شناختی در باب معنی واژ زییر
چتر یک نظری منسجم و یکپارچه گرد ورد ،ن هم به گونهای که تبیینکننیدة چگیونگی
شکلگیری ساختار معنی و در

انسان باشد .او واژ را اساساً فاقید معنیی دانسیت و ضیین

تأکید بر ماهیت متغیر معنی و بافتبنیاد بودناش ،در قالب هیین نظریه به توصیف استعار و
مجاز در زبان پرداخت .هر چند این نظریه پی

از انتشیارش ،بیهوییژ پی

از چیات کتیاب

واژ هییا چگونییه معنییی میییدهنیید ( ،)2009مییورد انتقییاد برخییی از زبییانشناسییان و بییه ویییژ

زبانشناسان شناختی قرار گرفت اما ایوانز هیچنان بیه ارائی مباحیم متعیدد در قالیب هییین
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نظریهاش اصرار میورزد و تیاکنون ثیار متعیددی را در ایین چهیارچوب بیه رشیت تحرییر

در ورد است که از ن میله میتوان به زبان و زمان :رویکردی در زبیانشناسیی شیناختی

( )2013اشار کرد.

نگارندگان مقال حاضر میکوشند ضین معرفی و بررسی کامل ایین نظرییه ،بیهوییژ بیه
بررسی مجاز در زبان فارسی بپردازند تا از رهگیذر ایین پیژوه  ،بتواننید بیه اهیدا

مقالیه

دست یابند؛ نخست اینکه میزان کارایی نظریی میورد نظیر در بیاب مجیاز در زبیان فارسیی
تعیین شود و دو اینکه در صورت مشیاهدة هیر گونیه اییراد ییا اختاللیی در عیلکیرد ایین
نظریه ،طرح بدیلی برای تبیین عیلکرد مجاز به دست داد شود .برای ایین منظیور ،ابتیدا بیه
سراغ فرایند مجاز خواهیم رفت تا در قالب دو زیربخ
بخ

به مطالع ایین فراینید بپیردازیم .در

سو  ،نظری مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی را بهطور کامل بررسی خواهیم کیرد

و در بخ

چهار  ،مجاز را در قالب این نظریه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .بخی

پینجم

نوشت حاضر ،به طرح بدیلی برای فرایند مجاز اختصاص خواهید داشیت کیه «کیاه » نیا
گرفته است و در نهایت ،از تیامی مباحم مطرح در این مقاله نتیجهگیری خواهیم کرد.
 .2مجاز

 .1 .2سنت مطالعة مجاز در زبانشناسی

اگر قرار باشد از بحم در باب سنت مطالع مجاز در زبان ادب بگیذریم و تیرکزمیان را بیه

مطالع این فرایند در زبانشناسی و بهویژ معنیشناسیی شیناختی معطیو

کنییم ،رکیر ایین

مطلب کافیست که بهطور خالصه ،مجاز در زبان ادب بیهمثابی یکیی از فنیون و راییههیای
ادبی ،به مسئل «حقیقت» در برابر «مجاز» مربوط میشد ،ن هم بیه ایین دلییل کیه قیرار بیود
«مجاز» کاربرد لفظ در غیر معنی حقیقیاش باشد .در چنین شرایطی ،رابط معنایی بین معنیی
حقیقی و معنی مجازی در قالب «عالقه» مورد بررسی قیرار مییگرفیت و بیر هییین اسیا ،
انواع متعددی از این مقوله به دست داد میشد .برای نیونه میتوان به  38نوع مجیاز اشیار

کرد که در مجازالقر ن از سوی ابوعبید معیربن الیثنی (متیوفی  280ه .ق ).معرفیی شیدند
(صفوی .)89-90 :1391 ،یکی از مهمترین انواع مجاز« ،عالقی کلییت و مزئییت» بیود کیه

امروز نیز مورد بحم برخی از زبانشناسان است؛ رابطهای که در ن یک کل به مای یک
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مزء یا برعک

به کار مییرود .البتیه بایید ت ومیه داشیت کیه بیا گذشیت زمیان ،ایرادهیای

متعددی بر این نوع نگرش به مجاز مطرح شد که از ن میله میتوان به هیپوشی برخیی از
این عالقهها با یکدیگر اشار کرد که در نهایت ،سبب کاه

قابلتومه تعداد عالقیههیا در

کتابهای فن بیان شد.

رومن یاکوبسن 1یکی از نخستین زبانشناسانی بود که با ارائ مقال «قطبهای اسیتعار و

مجاز» 2به سال  ،1956دو قطب «استعار » و «مجاز» را بهمثاب دو شیوة بنییادین تفکیر معرفیی
کرد که در رفتارها و زبان انسان بازتاب مییابنید .او اسیا

شیکلگییری گفتییان را بیه دو

شیوة معنایی متفاوت ربط میدهد؛ در یک شیو  ،موضوعی میکن است بر حسیب شیباهت
به دنبال موضوع دیگری بیاید و در شیوة دو  ،یک موضوع بیه واسیط مجیاورت بیه دنبیال
موضوع بعدی مطرح میشود .نخستین روش را مییتیوان روش اسیتعاری و دومیین روش را
روش مجازی نامید کیه در بهتیرین شیکل ،در اسیتعار و مجیاز نییود میییابنید (یاکوبسین،
 .)41 :2003به این ترتیب ،او مجاز را فرایندی میداند که بر خال

استعار  ،بر روی محیور

همنشینی عیل میکند و صورتهای زبانی را کنار هم مینشیاند و ایین عیلکیرد بیر مبنیای
مجاورت رخ میدهد؛ به عبارت دیگر ،دو واحد زبانی در صورتیکه از امکان مجیاورت بیا
یکدیگر برخوردار باشند ،میتوانند همنشین یکدیگر شوند (هیان.)42-43 :
بررسی مجاز در هر یک از رویکردهای مطرح معنیشناسی ،نظیر معنیشناسی تاریخی ی

فقهاللغوی ،3معنیشناسی ساختگرا ،معنیشناسی زایشیگرا 4و معنیشناسی نوسیاختگیرا

5

که رویکردهایی واژگانی به حساب می یند ،مجال خیاص خیود را مییطلبید و از حوصیل
نوشته حاضر خارج است ،اما رکر این مطلب ضروری است که با تومه به ماهییت واژ بنییاد
تیامی این رویکردها ،بررسیهای معنایی در این چهارچوبها هیگی بر مبنای فرض ومود
معنی یا معانی ثابت برای واژ ها صورت میگرفت (گیررت  .)2010 ،6در ادامه بیه بررسیی

1
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«مجاز» در معنیشناسی شناختی میی پیردازیم کیه بیا نگیا متفیاوتی ،ایین فراینید را یکیی از
مهمترین ویژگیهای زبان خودکار و نتیج عیلکرد شناخت سخنگویان محسوب میکند.
 .2 .2مجاز در معنیشناسی شناختی

معنیشناسی شناختی بخشی از منب

مییی ییید کییه در حقیق یت ،در واکیین

گسترد تری بیهنیا زبیانشناسیی شیناختی بیه حسیاب
بییه رای چامسییکی و بییهطییور کلییی ،زبییانشناسییی

صورتگرا در اواخر سالهای ده  1970و اوایل  1980شکل گرفت .زبانشناسیی شیناختی
مجیوعهای از رویکردهای متعیدد و پراکنید ای را دربرمییگییرد کیه هیگیی بنییان نظیری
مشترکی را در باب ماهیت شناختی زبان به دست میدهند .در میورد معنییشناسیی شیناختی
نیز وض به هیین ترتیب است ،به این معنی که در اینجا هم ما بیا زنجییر ای از رویکردهیای
متعیدد در بییاب معنییی روبییهروییییم کییه از بنیییان نظییری و فرضیییات مشییترکی در اییین زمینییه

برخوردارند (تیلور .)73-74 :2009 ،1تنوع رای معنیشناسان شیناختی را در بحیم مربیوط
به مجاز نیز بهروشنی میتوان مالحظه کرد .بنیان نظری رویکرد شناختی به زبان و معنیی ،در

کتاب استعار هایی که باور داریم در سال  1980معرفی و در ن بر ایین مطلیب تأکیید شید
که استعار و مجاز صرفاً ابزارهای شعری و بالغی یا زبانی نیستند .مفاهیم مجازی ،بخشی از

مکالیات ،شیوة تفکر و رفتارهای روزمرة ما را تشکیل میدهند (لیکا

و مانسیون:1980 ،

 .)37مجاز در وهل نخست ،از نقشی ارماعی برخوردار است؛ به این معنی که این امکیان را
براییان فراهم میکند تا از طری بیان یک چییز ،بیه چییز دیگیری اشیار کنییم .البتیه نقی
ارماعی ،تنها عیلکرد مجاز نیست بلکه این فرایند« ،فهیم» را برایییان میسیر مییکنید .بیرای

نیونه ،در نوعی از مجیاز بیهنیا «رکیر میزء و ارادة کیل» ،2از ییک کیل ،امیزای متعیدد و
متفاوتی را میتوان انتخاب کرد و برای اشار به ن کل به کار برد اما در این میان ،انتخیاب
ما به این مسئله بستگی دارد که میخواهیم به کدا بخ
بخ

ن متیرکز شویم (هیان .)36 :نیونهای را که لیکا

از ن کل تومه کنیم و بیر کیدا
و مانسون در این میورد مطیرح

میکنند میتوان به این شکل در قالب زبان فارسی به دست داد:
Taylor
THE PART FOR THE WHOLE

1
2
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 .1اگه چند تا مُخ داشتیم ،میتونستیم کارِمون رو انجا بدیم.
«مُخ» در این میله به «افراد باهوش» اشار میکند .به عبیارت سیاد تیر ،از کیل اعایای
بدن انسان« ،مُخ» برای اشار به فرد انتخاب شید اسیت ،ن هیم بیه ایین دلییل کیه ویژگیی
خاصی از فرد یعنی «هوش» او در اینجا مورد نظر است که در مُیخ ییا هییان مغیز فیرد قیرار
دارد .چنین کاربردی از واژة «مُخ» ،مجازی است .به این ترتیب ،با ومود شیباهتهیایی کیه
در برخی موارد میان استعار و مجاز به چشم میخورد ،میتوان گفت که مجاز ،این امکیان
را براییان فراهم میکند تا دقی تر روی منبهها و ابعاد خاصی از چیزی متیرکیز شیویم کیه
میخواهیم به ن اشار کنیم .یکی از نیونههای معرو

لیکا

و مانسون از فراینید مجیاز،

میل  She’s just a pretty faceاست .در اینجا ،نیونهای از مجاز «رکر میزء و ارادة کیل»
را میبینیم که در قالب  THE FACE FOR THE PERSONبازنیایی شد است (لیکیا
و مانسون .)37 :1980 ،به عبارت دیگر ،در این میله« ،صورت زیبا»ی فرد بهشکل مجازی
بهمای خودِ فرد به کار رفته است.
به این ترتیب ،مجاز فراینیدی اسیت کیه در نظیا مفهیومی میا ومیود دارد و بیه شیکلی
یکپارچه و نظامیند عیل میکند و این طور نیست که عیلکردش صرفاً بهشیکلی تصیادفی،
برخییی از الفییاظ را دربرگیییرد (لیکییا

و مانسییون .)35-41 :1980 ،وقتییی پییی خییدمت

رسییییتوران ،میلیییی  =[ The ham sandwich wants his checkسیییییاندوی ژامبیییییون،
صورتحساب

را میخواهد] را به کار میبرد ،به شخصی که به رسیتوران مید  ،بیهعنیوان

یک مشتری نگا میکند ،بنابراین خودِ فرد بیرای او اهییتیی نیدارد ،بلکیه مشیتری بیودن
است که برای پیی خیدمت حیائز اهیییت اسیت و بیه هییین دلییل هیم فاعیل میلیهاش را
بهصورت  ham sandwichمی ورد که غیرانسان است .این قبیل کاربردهای مجیازی نشیان
میدهند کیه میا چگونیه افکیار و رفتارمیان را در قالیب مفیاهیم مجیازی سیامان مییدهییم؛
مفاهییی که ریشه در تجربیات روزمر مان دارند (هییان .)39 :البتیه هییین نیونیهای کیه در
اینجا مطرح شد ،بعدها بار دیگر از سوی ایوانز برای تشریح عیلکرد مجاز ارائیه و بیهشیکل
دیگری تحلیل میشود که در مای خود ،ن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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یکی از مهمترین ویژگیهای معنیشناسی شناختی که منشأ تحلیلهای معنیایی متفیاوت
این رویکرد نسبت به سیایر رویکردهیای واژگیانی اسیت ،تأکیید بیر عید تفکییک دانی
دایرةالمعارفی از دان

زبانی سخنگویان است .ماهییت دایرةالمعارفی معنییشناسیی شیناختی

 1987از سوی لیکا

میا

بهویژ در مفهو «الگوی شناختی رمانیشد » 1خود را نیایان میکند؛ مفهومی که در سیال
معرفی شد .بر اسا

این مفهو  ،این امکان ومود دارد که دانی

در مورد قلیرو یک چیز خاص ،رمانی باشد و دقیقاً با وضعیت واقعیی ن چییز در انطبیاق
قرار نگیرد ،ن هم به گونهای که ما در مهان خارج بیا ن روبیهرویییم .در چنیین نگرشیی،
مجاز یکی از ویژگیهای بنییادین شیناخت بیه حسیاب میی یید کیه زیربنیای شیکلگییری
مقوالت شناختی نظیر مقیوالت پیی نیونیهبنییاد 2متعیدد در انسیان اسیت کیه در تجربییات

امتیییاعی و فرهنگییی مییا نفییور کییرد اسییت (لیکییا  .)77-90 :1987 ،بییه عبییارت دیگییر،
چهارچوب مفهومیای که بهواسیط ن قیادر بیه در

مجیاز هسیتیم ،از طریی صیحنههیا،

قالبها ،سناریوها ،قلیروها یا الگوهای شناختی رمانیشد قابیلتبییین میینیایید .از طریی
این الگوها نوعی پیوند مجازی بیین دو چییز مفهیومی در گسیترد تیرین حیالت

بیه ومیود

می ید .این دیدگا نسبت به دیدگا کالسیک در باب مجاز که نخستین عیلکیرد مجیاز را
در نق

ارماعی ن خالصه میکرد ،از اولویت و امتییاز بیشیتری برخیوردار اسیت (پنتیر و

ردن.)2 :1999 ،

ارتباط مجاز با حوزة فعال 3ییک واژ  ،تحلیلیی بیود کیه از سیوی النگیاکر )1993( 4بیه

دست داد شد .به اعتقاد او ،مجاز نوعی ساختار ارماعی 5است کیه بیهواسیط ن ،واحیدی

مفهومی بهنا «نقط ارماع» 6امکان دسترسی رهنی به واحید مفهیومی دیگیر ،یعنیی «هید

غییایی» 7را فییراهم مییی ورد (النگییاکر .)30 :1993 ،در واقیی  ،لزومییی نییدارد کییه واحیید
موردنظرمان حتیا مزئی از یک کل باشد تا رابط مجاز بیین ن دو برقیرار شیود بلکیه بایید
1

)Idealized Cognitive Model (ICM
prototype-based categories
3
active zone
4
Langacker
5
reference-point construction
6
reference point
7
desired target
2
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رابط حوزة فعال را مد نظر قرار داد؛ رابطهای کیه در زبیان بسییار متیداول اسیت (النگیاکر،
 )191 :1991و در اغلب موارد با مجاز هیپوشی دارد (النگاکر .)31 :1993 ،منظور از حوزة
فعال یک چیز ،لزوماً ارتباط فیزیکی و مسیانی یک مزء نسیبت بیه کیل نیسیت بلکیه ایین
ارتباط میتواند صرفاً در یک بافت خاص به ومود ید (هیان.)32 :
پ

از گذشت بی

از سه دهه از انتشار اثر استعار هایی که باور داریم ،و معرفیی نقی

استعار در مفهو سازی از سوی لیکیا

و مانسیون ،مطالعیات روزافزونیی در زبیانشناسیی

شناختی در باب مجاز صورت گرفت و بیی
مجاز بهمثاب پدید ای شناختی ،نق

از پیی

ایین واقعییت را نشیان داد کیه ایاهراً

مهمتر و بنییادیتیری از اسیتعار ایفیا مییکنید (پنتیر و

ردن.)1 :1999 ،
یکی از ایرادهایی که به نوع نگرش لیکا

و مانسون به مجاز مطرح شید ایین بیود کیه

نییتوان مجاز را صرفاً مایگزینی بهشکلی بسیار خالصه و در قالب « Xبه مای  »Yدانست،
ن هیم بیه ایین دلییل کیه میثالً در مثیال معیرو

 ،She’s just a pretty faceواژة face

مایگزینی برای لفظ  personبه حساب می یید و در واقی میلی میا she is just a pretty

 personخواهد بود .اما این میله بهتنهایی نییتواند تیا معنی میورد نظیر میا را افیاد کنید
زیرا  She is a pretty personبه این معنی نیست کیه فیرد موردنظرمیان «کیالً» د زیبیایی
است بلکه فقط نشان میدهد که او« ،صورت زیبایی» دارد .به هیین دلیل است که ما میلی
 She is a pretty person but does not have a pretty faceرا به کار مییبیریم .دو نیوع
مجیاز  THE FACE FOR THE PERSONو THE PERSON FOR THE FACE

مکیل هم هستند؛ یعنی چهرة فرد ،خودِ فرد را در رهین برمییانگییزد و بیرعک  .بنیابراین،
مجاز را نییتوان در مایگزینی چیزی بهمای چیز دیگر خالصه کرد .چنین پدید ای سیبب
به ومود مدن نوعی پیوند درونی بین دو چییز مییشیود کیه در نتیجی ن ،معنیی مدیید و

پیچید ای شکل میگیرد (ردن و کووکس .)18-19 :1999 ،1

مجاز را در چهارچوب  ICMمیتوان به این شکل توضیح داد که در مریان این فراینید

مفهومی ،امکان دسترسی رهنی به یک واحد مفهومی بهنا «هد » 2از طری واحد مفهومی
Kövecses
target

1
2
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دیگری بهنا «وسیله» 1در یک الگوی شناختی میسر میشود .به عبیارت دیگیر ،هیر ییک از

این دو واحد مفهومی میتواند نشاندهندة دیگری باشد؛ یعنی مجاز فرایندی دورویه 2است.

به این ترتیب ،در نیون  pretty face ،She’s a pretty faceبهمثاب «وسیله» برای دستیابی بیه
«هد » یعنی  personعیل میکند و برعک
نق

در میل  person ،She’s a pretty personدر

«وسیله» برای دستیابی به  pretty faceااهر میشود .در هیر دو حالیت نییز« ،وسییله» و

«هد » بهشکل مفهومی قابلدستر

هستند؛ در شیرایطی کیه یکیی برمسیتهتیر از دیگیری

است و در نتیجه بهعنوان «وسیله» انتخاب میشود .در این میان ،اصولی شناختی بیرای تعییین
«وسیله» ومود دارد که با در نظر گرفتن این اصیول کیه غالبیاً بیهشیکلی ناخود گیا اعییال
میشوند ،انواع مجاز طبیعیی بیه ومیود میی یید امیا اگیر قیرار باشید ایین اصیول بیا برخیی
مالحظات نظیر سبک ،حذ

دشواژ ها یا رعایت ادب و مز ن در میزنید ،ن گیا شیاهد

شکلگیری مجازهای غیرطبیعی یا اغراق میز هستیم (ردن و کووکس .)17-19 :1999 ،
مطالعات گسترد تر نشان داد که مجاز نهتنها در معنیشناسی بلکیه در تییا سیاختارهای
زبانی بازنیایی میشود و یکی از حوز های عیلکیرد ایین فراینید ،صیر

کتاب استعار هایی که باور داریم ،لیکا

اسیت .در هییان

و مانسون بیه طیرح اصیطالح «مجیاز مفهیومی»

3

پرداختند .در توضیح این مفهو مییتیوان از فراینید «تبیدیل» 4ییا «اشیتقاق صیفر» 5در زبیان

انگلیسی و بهویژ تبدیل اسیم بیه فعیل اسیتفاد کیرد« .تبیدیل» را بیهمثابی فراینیدی در نظیر
میگیریم که طی ن ،در طرحوارة یک رخداد خاص ،روی یک شرکتکنند بیهصیورت
مجازی تیرکز میکنیم در حالیکه کل رخداد مورد نظر نیز بهلحاظ مفهومی مد نظیر قیرار
میگیرد .برای نیونه ،شرکتکنندگان در یک رخداد میتوانند  fishدر قالیب کین پیذیر،
 hookدر قالب ابزار و  pearl fishingدر قالب رفتار باشند و در مریان فرایند اشتقاق صیفر،
تبدیل بیه افعیال انگلیسیی  to fish pearls ،to hook ،to fishشیوند (دییرون-281 :1999 ،
 .)276به عبیارت سیاد تیر ،میا در فعیل  to fishصیرفاً عنصیر  fishرا بیهصیورت مجیازی
1

vehicle
reversible
3
conceptual metonymy
4
conversion
5
zero-derivation
2
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برمسته میکنیم اما این فعیل ،کیل رخیداد میورد نظیر را بیههییرا مشیارکان

بیهصیورت

مفهومی دربرمیگیرد.
مطالع معنی و به دنبال ن ،بررسی مجاز در رویکرد معنیشناسی شناختی با طرح نظریی

«مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی» 1در سال  ،2006مسییر متفیاوتی در پیی

گرفیت .در

ادامه به بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
 .3نظریة مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی

نظری «مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی» برای نخسیتین بیار در مقالیهای بیه نیا «مفیاهیم
واژگانی ،الگوهای شناختی و ساختار معنی» در سیال  2006از سیوی ویوییان اییوانز معرفیی

شد .یکی از مهمترین و برمستهترین نکات مطرح در این نظریه ،تأکیید بیر «منعطیف بیودن
معنی» واژ هاست .دیدگا کالسیک در بیاب سیاختار معنیی ،واژ هیا را واحیدهایی در نظیر
میگرفیت کیه دارای معنیی ییا معیانی ثابیت و از پیی مومودنید و در واقی « ،میدخلهیای

واژگانی» ثابت به حساب می یند (پوستییوفسکی1995 ،2؛ تایلر 3و ایوانز2001 ،؛ لیوود،4
 .)2003بنابراین« ،اصل ترکیبپذیری» 5در زبان در این دیدگا کالسیک از اهیییت بیاالیی
برخوردار بود اما بهروشنی میتوان دریافت که معنی میله با تومیه بیه ایین اصیل و بیه ایین

سادگی به دسیت داد نیییشیود (کیالر 19983 ،؛ سوییتسیر1999 ،6؛ کالسیون2000 ،7؛

کرافت2000 ،8؛ ایوانز و گرین .)2006 ،9معنی واژ در پار گفتار ،تا حد زیادی با تومیه بیه
«بافت زبانی» 10قابلتعیین است؛ در واق « ،معنیی» واژ متغییر اسیت و نقی

معنیایی واژ بیه

«بافت» وابسته است (کرافت .)2000 ،برای توضیح این مطلب میتوان از نیونههایی در زبان
انگلیسی بهر گرفت (ایوانز:)492 :2006 ،
1

Lexical Concepts and Cognitive Models
Pustejovsky
3
Tyler
4
Allwood
5
principle of compositionality
6
Sweetser
7
Coulson
8
Croft
9
Green
10
linguistic context
2
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2. That parked BMW is a fast car.
3. That car is travelling fast.
4. That doddery old man is a fast driver.
5. That’s the fast lane (of the motorway).

معنی واژة  fastدر هر یک از میالت  2تا  5متفاوت است .در میل  fast ،2به قیدرت
بالقوة خودرو اشار میکند ،در میل  ،3به سرعت حرکت خودرو اشار میشود ،در میل
 ،4به معنیی توانیایی فراتیر از انتظیار فیرد مسین در راننیدگی اسیت و در میلی  ،5بیه معنیی
محدودة خاصی برای حرکت سری ماشینهاست .از این قبیل نیونههیا در زبیان فارسیی نییز
فراوان است:

 .6یک ماشین خرید  ،سرعتاش  250تاست!

 .7با سرعت برو ،زودتر برسیم.

 .8بنداز تو الین سرعت تا سبقت بگیریم.

 .9سرعت مجاز در این وقت شب 80 ،تاست.

هیانطور که مالحظه میشیود ،واژة «سیرعت» در زبیان فارسیی نییز از معیانی متعیددی
برخوردار است که صرفاً با در نظر گرفتن «بافت» میتوان به ن معانی پی بیرد .اییوانز بیا در
نظر گرفتن مواردی از این دست ،به این نتیجه میرسد که قائل شدن بیه ومیود مجیوعیهای
واژ با معانی ثابت در زبان به هی ومه قابلقبول نیست .بیه بییانی دیگیر ،واژ هیا بیه خیودی
خود فاقد معنی هستند و «معنی» در واق  ،تابعی از پار گفتاری است که واژ در ن بیه کیار
رفته ،به هیرا فرایندهای پیچیدة تلفی مفهو واژگانی (ایوانز .)492 :2006 ،هیانطیور کیه
مالحظیه مییشیود ،بیه بییاور اییوانز ،واژ هیا فاقید معنیی هسییتند و صیرفاً بیا قیرار گییرفتن در
پار گفتار ،معنی مییابند و این معنی کیامالً متغییر اسیت؛ بیه عبیارت دیگیر ،بیا تغیییر بافیت
پار گفتار ،معنی واژ نیز تغییر پیدا میکند .ایوانز معتقد است که تیامی رای مطرحشد در
باب بازنیایی واژگانی و ترکیبپیذیری معنیایی از دو اِشیکال عیید برخوردارنید .نخسیت
اینکه در هی نها ،معنیی واژ هیا نسیبتاً ثابیت در نظیر گرفتیه مییشیوند ،ن هیم در قالیب
ساختهای دان

محیدودی کیه بیهراحتیی امکیان تعییین میییابنید .بیه عبیارت دیگیر ،در

رویکردهایی نظیر نچه از سوی لیکا

( ،)1987پوستییوفسیکی ( )1995ییا هرسیکوویتز

1

Herskovits

1
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( )1986مطیرح شییدند ،واژ هیا از معییانی نسیبتاً انعطییا ناپیذیر برخوردارنیید .اییوانز در اییین
نظریهاش به دنبال ن است تا نشان دهد که واژ ها از نوعی توان معنیایی 1برخوردارنید و بیه

انواع دانشی مجهزند که بهشکل بالقو فعال هستند .دو اینکه هی یک از این رویکردها به
منب کاربردبنیاد معنی واژ تومه نییکنند و نظریاتشان را بدون در نظر گرفتن ماهیت معنی
در موقعیتهای مختلف کاربردی ارائه میدهند (ایوانز.)493-494 :2006 ،
ایوانز میکوشد به بررسی رابط میان کاربرد زبان و معنیی بپیردازد و بیرای ایین منظیور،
هیان دیدگاهی را میپذیرد که پی تر در زبانشناسی شناختی مد نظیر قیرار گرفتیه اسیت؛
یعنی فرضیهای کاربردبنیاد در معنیشناسی (ایوانز و گرین .)2006 ،به عبارت دیگر ،به بیاور
اینان ،سازماندهی نظا زبان ما مستقییاً برگرفته از چگونگی کیاربرد زبیان اسیت (کرافیت،

2000؛ النگاکر2000 ،؛ توماسلو.)2003 ،2

به باور ایوانز ،نظری  LCCMنظری مامعی است کیه بیهشیکلی کلیی ،نتیایس بسییاری از
پژوه ها و نظریات مطرح شد در حوزة زبانشناسی شناختی و روانشناسی شناختی را بیه
هم مرتبط کرد و تحلیل یکپارچهای از نها به دست داد است .بر این اسا  ،سیه ویژگیی
مهم این نظریه را به این شکل میتوان مطرح کرد (ایوانز:)336 :2009 ،
الف .نظری  LCCMتالشی برای ترکیب مباحم مطرحشد در حوز های معنییشناسیی
واژگانی شناختی و رویکردهای شناختی به دستور محسوب میشود تا از رهگیذر ن بتیوان
نظریهها و رویکردهای مطرح در زبانشناسی شناختی را یکما می کرد و نظری واحیدی
در باب معنیشناسی زبان به دست داد.
ب .نظری  LCCMاهییت زبان را در فرایندهای ساختار معنی بیه زبیانشناسیان شیناختی
یاد وری میکند.
ت .نظری  LCCMرویکرد دایرةالمعارفی به معنیشناسیی زبیان را بازتحلییل مییکنید و
تعبیر دوبار ای از ن به دست میدهد.

semantic potential
Tomasello

1
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بر مبنای بنیان نظری این رویکرد ،میان نظیا زبیان 1یعنیی دانی

واژ ها رمزگذاری میشود ،و نظیا مفهیومی 2یعنیی دانی

زبیانیای کیه از طریی

غیرزبیانیای کیه واژ هیا بیه ن

دسترسی دارند ،تفاوت اساسی ومود دارد .این هیان چیزی است کیه «مفهیو واژگیانی» و
«الگوی شناختی» نامید میشود .بهطور خالصه« ،مفهو واژگانی» را میتوان مجیوعهای از
انواع مختلف دان

به حساب ورد که برای رمزگذاری در زبیان اختصیاص یافتیهانید و در

مقابییل« ،الگوهییای شییناختی» ،پیکییر ای از دانیی

غیییر زبییانی یکپارچییه و سییاختیند را

دربرمیگیرد .در واق  ،الگوهای شناختی ،متشیکلند از حیاالت ادراکیی ضیبطشید  ،شیامل
اطالعات برگرفته از طری عواطف ،حوا
شناختی میتوانند سطحی از دان

غریزی ،حیاالت شیناختی و میز ن .الگوهیای

غیرزبانی را فراهم ورند کیه از طریی مفیاهیم واژگیانی

بتوانیم به نها دسترسی پیدا کنیم .ایوانز ،میان دان

زبانی و غیرزبانی تیایز مشخصیی قائیل

میشود و معتقد است که معنی از تعامل این دو نظا مستقل به ومود می ید که نبایید ن را
ویژگی واحدهای زبانی رخیر شد در حافظ بلندمدت انسیان در نظیر گرفیت بلکیه معنیی،

ویژگی پار گفتارهای محدود به بافت 3است .چگونگی عیلکرد نظری  LCCMرا بهشیکلی
بسیار خالصه میتوان به این شکل توضیح داد که بر اسا

این نظریه ،واژ ها یک «محتوای

اصلی» 4را رمزگذاری میکنند که مفهو واژگانی نامید میشود؛ ایین مفهیو واژگیانی بیه
«اطالعات تصوری» 5ای مرتبط است که برگرفته از مقول دسیتوری واژ اسیت و «محتیوای

زبانی» 6نا دارد .محتوای زبانی ،اطالعات اصلی مربوط به ییک واژ را بازنییایی مییکنید،
مثالً محتوای زبانی واژة «زرد» را میتوان «ویژگی یک چیز» دانست و هیین محتوای زبیانی
است که سبب میشود ما این واژ را «صفت» در نظیر بگییریم .واژ هیا امکیان دسترسیی بیه
پیکرة وسیعی از محتواهای غیرزبانی را نیز فراهم می ورند کیه بیه ن «محتیوای مفهیومی»

7

میگوینید .میثالً در میورد واژة «زرد» ،هییین «زرد بیودن» در نظیا مفهیومی میا و در تییا
1

linguistic system
conceptual system
3
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4
core content
5
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6
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7
conceptual content
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خاطرات و تجربیات ما از چیزهای زرد ،مثل «طالی زرد»« ،چراغ زرد»« ،چهرة زرد»« ،سیب
زرد» و مز ن ومود دارد و با کاربرد خاص واژ در هر بافت فعیال مییشیود .دسترسیی بیه
محتوای مفهومی ،زمیانی اتفیاق مییافتید کیه مفهیو واژگیانی ،امکیان دسترسیی بیه پیکیرة
الگوهای شناختی را تسهیل می کنید و ایین هییان چییزی اسیت کیه اییوانز« ،تیوان معنیایی»
مینامد .در هر پار گفتار ،تیا الگوهای شناختیای که یک واژ امکان دسترسی به نهیا را
فراهم می ورد ،فعال نییشوند .در واق  ،تفاوت در معانی یک واژ نیز ناشی از فعالسیازی
نسبی توان معنایی واژة مورد نظر است (گندمکار.)1392 ،
 .4مجاز در قالب نظریة واژگانی و الگوهای شناختی

ایوانز فرایند مجاز را شامل فعالسازی الگوهای شیناختی در نییای الگیوی شیناختی 1ثانویی
مربوط به یک مفهو واژگانی میداند که بیرای بیهدسیتدادن معنیی صیحیح ،بیه تفکییک
مغایرت متنی نیاز دارد .اماز دهید پی

از بررسی نیونههایی از زبان فارسی ،برای توضییح

این مطلب از نیون مطرحشید از سیوی اییوانز یعنیی The Ham Sandwich Has Asked

 for the Billاسیتفاد کنییم کیه قیرار اسیت در موقعییت ییک رسیتوران و از سیوی ییک
پی خدمت به صندوقدار دیگر گفته شود (ایوانز .)295-296 :2009 ،عناصری که در ایین
پار گفتار میی تواننید محتیوای مفهیومی داشیته باشیند عبارتنید از مفهیو واژگیانی [ HAM

 ]SANDWICHو مفاهیم واژگانی [ ]ASK FORو [ .]BILLاز نجیا کیه [ ]ASK FORو
[ ]BILLواحد مفهومی بزرگتری را نسبت به کل پار گفتار تشیکیل مییدهنید ،بیر اسیا

اصول تلفی  ،2ابتدا این دو واحد تعبیر میشوند و اطالعات را در اختیارمان قرار مییدهنید و
در گا بعد ]HAM SANDWICH[ ،با تومه به اطالعاتی که از تعبییر دو واحید پیشیین بیه
دست مد  ،تعبیر میشود .در چنین شرایطی ،بیین ایین اطالعیات و نییای الگیوی شیناختی
اولی ی [ ]HAM SANDWICHنییوعی مغییایرت بییه ومییود مییی ییید .در نهایییتHAM ،

 SANDWICHبهعنوان مانداری در نظر گرفته نییشود که صیورتحسیاب

را بخواهید.

cognitive model profile
principles of integration
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بر مبنای اصل تفکیک مغایرت متنی« ،1مشتریای که این ساندوی را سفارش داد » ،بهمثابی
هد

بالغی 2و  HAM SANDWICHبهعنوان وسیل بالغی 3در نظر گرفتیه مییشیوند .بیه

این ترتیب ،نیای الگوی شناختی مرتبط با مفهو واژگانی [ ،]HAM SANDWICHامکان
تفکیک مغایرت را فراهم می ورد .با شنیدن  ،HAM SANDWICHصندوقدار شروع بیه
مستجوی معنی مورد نظر این واژ میکند ،ن هم با تومه به بافتی که در ن قرار دارد .در
واق  ،اصل تفکییک مغیایرت ،مسیتجوی

را در نییای الگیوی شیناختی ثانویی واژ غیاز

میکند و در نهایت ،الگوی شناختیای که در وهل اول ،فعال میشودRESTAURANT ،

 CUSTOMERاست .در حقیقت ،بهدستدادن معنی با فعال شیدن الگوهیای شیناختی واژة
مورد نظر هیرا است .به عبارت سیاد تیر ،مییبینییم کیه اییوانز نییز در قالیب معنییشناسیی
واژگانی به سراغ مجاز میرود و در نهایت مدعی مییشیود کیه  HAM SANDWICHدر
معنی «کسی که  HAM SANDWICHرا سفارش داد است» به کار میرود .تصویری کیه
او از نیای الگوی شناختی نسبی [ ]HAM SANDWICHارائه میدهد ،به این شیکل اسیت
(هیان:)296 :

شکل  :1نیای الگوی شناختی نسبی ][HAM SANDWICH
نخستین نکتهای که با نگاهی به نیای الگوی شناختی نسبی واژة HAM SANDWICH

به نظر میرسد این است که ،اگر قرار باشد واژ خارج از بافت کامالً بیمعنی باشد و صیرفاً
1

Context-induced Clash Resolution
figurative target
3
figurative vehicle
2
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درون بافت ،معنی پیدا کند ،بر چه اساسی میتوان به ومیود ایین معیانی در چنید الییه قائیل
شد؛ معانیای که این واژ را از سایر واژ های زبیان متییایز کننید و میثالً باعیم نشیوند کیه
«ساندوی ژامبون» با «ماشین» تفاوت داشیته باشید .بیه عبیارت سیاد تیر ،میا بیر چیه اساسیی
مییدانییم کیه اگیر واژة  HAM SANDWICHدر میلی

The Ham Sandwich Has

 Asked for the Billقرار گیرد ،در الییههیای اول و دو از ایین معیانی برخیوردار اسیت و
حاال با تومه به بافت ،مناسبترین معنی را انتخاب کنیم .مگر غیر از این است کیه در طیرح
نیای الگوی شناختی نیز به ومود معنی یا معانی ثابتی برای واژة مورد نظرمان قائل شید اییم
و با تومه به بافت ،صرفاً یکی از این معانی را برمیگزینیم؟ چنین به نظر میرسد کیه اییوانز
با ارائ نیای الگوی شناختی نیز نتوانسته خود را از ومود معنی یا معانی ثابت واژ رها کنید،
هر چند که در ابتدا چنین ادعایی را مطرح کرد است.
افزون بر این ،به اعتقاد نگارندگان این سطور ،چنین مینیاید که اگر قرار باشد این بیاور
ایوانز به بیمعنایی مطل واژ هیا را در خیارج از بافیت ،بیه کیل مطالعی زبیان تعیییم دهییم،
نگا با نوعی اختالل روششناختی موامه مییشیویم ،ن هیم بیه ایین دلییل کیه در چنیین
شرایطی ،متخصصان دیگر حوز های زبانی اعم از صر  ،نحو ،واجشناسی ،و مز ن بدون
داشتن ابزار معنایی الز برای بررسیهایشان ،باید دست از کار بکشیند .بیدون داشیتن ابیزار
اولیه یعنی یک معنی مشخص برای کوچکترین واحیدهای زبیانی ،نیه مییتیوان بیه تعییین
مفتهای کیینه و تکواژها پرداخت و نه چگونگی سیاخت واژ  ،تعییین نقی

سیاز هیا در

میالت و مز ن را تبیین کرد.
تأکید ایوانز بر عیلکرد دان

دایرةالمعاارفی در تعبییر معنیی از ییک سیو و اصیرار بیر

بیمعنایی واژ خارج از بافت از سوی دیگر ،ناکار مدی نظری ایوانز را در بررسیی «مجیاز»
نشان میدهد زیرا اگر قرار باشد ما بر مبنای دان
در میلهای نظیر «داد کفشا را واک

دایرةالمعارفی خیود ،معنیی واژة «کفی »

زدند» در

کنییم و بفهیییم کیه منظیور «سیطح

بیرونی و روی کف » است و نه «داخل» یا «کف» ن ،نگا دیگر نییتوان به فرایندی بیه
نا مجاز قائل شد ،ن هم به این دلیل که در این صورت ،ما بیا معیانی متعیدد واژة «کفی »
روبهرو نیستیم بلکه سیایر واحیدهای هیمنشیین در ایین میلیهانید کیه میا را بیه در

معنیی
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واحدهای کاه یافته از میله میرسیانند و میا درمییییابیم کیه منظیور از «کفی » در ایین
میله« ،سطح بیرونی و روی کف » است .بخ

بعد به بحم در باب این مسیئله اختصیاص

دارد.
.5کاهش

اصطالح «کاه » نخستین بیار از سیوی صیفوی ( )1379در قالیب عنیوان کلیی «افیزای
کاه

و

معنایی» مطرح شد .به باور او ،واژ ها در همنشینی با هم ،تحیتتیأثیر یکیدیگر قیرار

میگیرند و دچار تغییر معنایی میشوند (صفوی .)248 247- :1379 ،در واق  ،اگر ییک ییا
چند واحد از میله کنار گذاشته شوند اما هیچنان امکان در

نها ومود داشته باشد ،ما با

فرایند «کاه » سروکار داریم (صفوی .)504 :1391 ،برای نیونه ،ایین شیرایط را مییتیوان
در میلههای  10تا  16مشاهد کرد:
[ .10قییت] این کتاب چندِ؟
 .11داد [متن] کتابم رو ویرای
 .12به صحّا

کنند.

گفتم[ ،ملد] اون چند تا کتاب رو شومیز بزنه.

[ .13کاغذهای] کتاب

کاهیه.

[ .14نوشته های] این کتاب اصالً خوانا نیست.
[ .15در

متن] کتاب

خیلی راحته.

 .16با [خواندن] این کتاب عالمه میشی!
در

واحدهای کاه یافته که درون گیومه نوشته شد اند ،حتی بدون حاورشیان در

میله نیز امکانپذیر است و نبودن ایین واژ هیا در در

معنیی کیل میلیه اختاللیی ایجیاد

نییکند .چطور امکان دارد واحد یا واحدهایی از میله کنار گذاشته شوند ،امیا معنیی نهیا
هیچنان قابلدر

باشد؟

در تیامی نیونههای  10تا  16ما با ن چیزی روبهرو هستیم که بر حسب سینت« ،مجیاز»
نامید میشد است .امیا امیاز دهیید ببینییم ییا تعریفیی کیه در رویکردهیای واژ بنییاد از
«مجاز» به دست داد شد با این داد ها قابلتبیین است یا نه .اگر قرار باشد ما مانند لیکا

و

مانسون ( )1980مجاز را در قالب رابط « Xبه مای »Yتبیین کنیم یا مثیل النگیاکر ()1993
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از دو واحیید مفهییومی بییه نییا هییای «نقطی ارمییاع» و «هیید

غییایی» اسییتفاد کنیییم و یییا در

چهارچوب  ICMبه ومود دو واحد مفهیومی «هید » و «وسییله» قائیل شیویم ،در حقیقیت
حرفیان این است که از طری یک واحید بیهصیورت مجیازی بیه مفهیو واحید دیگیر پیی
میبریم؛ به عبارت ساد تر ،یک واحد در میله هست کیه عیالو بیر معنیی خیودش ،معنیی
واحدی را میرسیاند کیه در میلیه حایور نیدارد .بحیم بیر سیر ایین اسیت کیه در چنیین
نگرشهایی« ،مجاز» هیوار دو واحد زبانی را دربر میگیرد؛ واحدی که در میلیه حایور
دارد و واحدی که در میله ومود ندارد و ما از طری هیین واحد مومود ،بیه معنیی واحید
محذو

و در اینجا «کاه یافته» پی میبریم و سایر واحدهای مومود در میله نیز در ایین

میان ،نقشی ندارند .بهلحاظ اصطالحشناسی ،این واحدها هر اسیی که داشته باشند ،در اصلِ
قایه تفاوتی ایجاد نییکند .مسئله این است که یا واقعاً در این مریان فقط دو واحد زبانی
درگیرند ،یا سایر واحدهای همنشین در میله نیز در در

معنی واحد کاه یافته دخالیت

دارند؟ اماز دهید برای روشن شدن این مطلب از نیون ساد ای بهر بگیریم:
 .17کتری میموشد.
ما با شنیدن میل  17درمییابیم که در واق « ب کتری میموشد» .لیکیا

و مانسیون

معتقد بودند که در اینجا« ،کتری» بهمای « ب کتری» به کیار رفتیه و زبیانشناسیان پی

از

نها با در نظرگرفتن الگویی شناختی و رابط مفهومی بین این دو واحد« ،کتری» را «وسییله»
و « ب کتری» را «هد » نامیدند .با نگاهی دقی تر ،بهدرستی میتیوان دریافیت کیه ومیود
فعل «میموشد» در این میله بهیقین در تعیین معنیی واحید کیاه یافتیه یعنیی « ب» میثثر
است .به عبارت دیگر ،اگر چنین فعلی در میله به کار نرفته بود ،عیالً نییتوانستیم بگیوییم
که منظورمان از واژة «کتری» « ،ب کتیری» اسیت ،ن هیم بیه ایین دلییل کیه خیو ِد کتیری
هی گا در معنی « بِ کتری» به کار نیییرود .بنیابراین ،میا در اینجیا بیا بیی

از دو واحید

سروکار داریم .هر دو واژة «کتری» و «میموشد» با هم سبب میشیوند ،میا بیه معنیی واحید
کاه یافته یعنی « ب» پی ببریم .میالت  18تا  20را در نظر بگیرید:
 .18کتریمان خیلی گ گرفته.

 .19با این کتری نییشود به د نفر چای داد!
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 .20کتریتان خط افتاد .
هی فرهنگ لغتی ،معانی «بدن داخلی کتری» « ،ب کتری» ،و «بدن بیرونیی کتیری» را
برای واژة «کتری» در نظر نییگیرد .ما با در نظر گرفتن تیا واحدهای همنشین با ایین واژ
در میله ،درمییابیم که منظور از «کتری» در این میلیههیا چیسیت .بیه ایین ترتییب ،وقتیی
واحدی از روی محور همنشینی بهشکل صوری کنیار گذاشیته مییشیود ،در واقی معنیی از
طری سایر واحدهای مومود در میله و نه صرفاً واحد مجاور واژة کاه یافته ،قابیلدر
است .بر این اسا

میتوان ادعا کرد که بهلحاظ همزمانی چیزی به نا «مجاز» ومود نیدارد

و ما فقط با فرایند «کاه » روبهروییم؛ در چنین شرایطی ،در

معنی واحد کاه یافتیه از

طری تیامی واحدهای مومود روی محور همنشینی و با تکییه بیر دانی

دایرةالمعاارفی میا

امکانپذیر است .در هیین نیون  ،17تا زمانیکه واژة «میموشد» را روی محور هیمنشیینی
نداشته باشیم ،نییتوانیم بفهییم که واژة « ب» از میله کاه
نچه در این میان مسلم مینیایید ،اسیتفاد از دانی

یافته است.

دایرةالمعاارفی در در

مییالت

است .اینکه با شنیدن میل «کتریمیان خیلیی گی گرفتیه» درمییییابیم کیه «بدنی داخلیی
کتری» گ گرفته است و نه مثالً سطح بیرونی یا دسته یا درِ کتری ،گویای این مطلب است
که چیزی بهنا «مجاز» در قالب «بازنیایی معنی واژ ای بیهوسییل واژ ای دیگیر» قابیلقبیول
نیست زیرا این دان

دایرةالمعارفی ماست که با در نظر گرفتن تیامی واحدهای همنشین در

میله ،ما را به در

معنی کل میله میرساند .اما این به معنی ن نیست کیه واژ معنیی ییا

معانی ثابتی دارد یا اصالً معنی ندارد .چنین به نظر میرسد که این دو نگا افراطی تیا کنیون
نتوانستهاند تبیین مناسبی از چگونگی عیلکرد معنی زبانی به دست دهند.
به نظر میرسد واژ ها خارج از بافت نیز معنی دارند امیا معنییدار نیسیتند و وقتیی درون
بافت قرار میگیرند ،معنی مییابنید .اگیر از هیر سیخنگوی فارسییزبیانی سیئوال کنییم کیه
«کتری» یعنی چه ،در ساد ترین شکل میکن قطعاً چیزی شبیه به ایین مییگویید« ،وسییلهای
است که برای موشاندن ب به کار مییرود» .ایین ملییو تیرین و عینییتیرین معنیی واژة
«کتری» است که بهخاطر پربسامد بودن  ،بینشانترین معنی این واژ به حساب می ید .بیه
این ترتیب ،حتی اگر واژ ای درون بافت قرار نگیرد نیز نییتیوان گفیت کیه هیی معنییای
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ندارد؛ البته در شرایطی که واژة مورد نظر مزو واژگان رهنی و قراردادی سیخنگویان ییک
زبان به حساب ید و واژ ای ابداعی نباشد.
بیایید فرض کنیم که واژ ها معنی دارند ولی معنیدار نیستند ،یعنی تا وقتیی درون میلیه
قرار نگیرند ،معنی نها معلو نییشود .واژة «سیاور» را در نظر بگیرید .طب گفتی میا ،ایین
واژ در حال حاضر فقط میتواند ملیو ترین و عینیترین معنییاش را داشیته باشید ،یعنیی
«وسیلهای برای موشاندن ب» .حال ،این واژ را روی محور همنشینی مییگیذاریم و سیایر
واحدها را بهترتیب کنارش قرار میدهیم:
 .21الف) سیاور ...
ب) سیاور دارد...
ت) سیاور دارد چکه میکند.
تا زمانیکه میله کامل نشیود و «دارد چکیه مییکنید» نییز روی محیور هیمنشیینی قیرار
نگیرد ،ما متومه نییشویم که در واق «شیر سیاور» است که دارد چکه مییکنید .بنیابراین،
حاور تیامی این واحدها برای در

معنی «سیاور» الزامی است .مسئله اینجاسیت کیه ییا

اگر من بهعنوان سخنگوی فارسیزبان ،با چیزی بهنا «سیاور» از پیی

شینا نباشیم و نیدانم

که این وسیله« ،شیر»ی دارد که میکن است بهعلیت خیراب شیدن ،ب پی
کند ،میتوانم پی به کاه
مجهز شد ا و این دان

دهید و چکیه

«شیر» ببر ؟ در واق  ،من پی تیر بیه دانشیی از دنییای پیرامیونم
در حافظها انبار شد است .حال ،معیانی تییا واحیدهای مومیود

در میل یه ،سییبب بییرانگیختن ن دان ی

از پییی مومییود میییشییود و میین بییه در

واحیید

کاه یافته میرسم .بنابراین ،در وهل نخست ،ما باید از معنیی درونزبیانی واحیدهایی کیه
روی محور همنشینی قرار میگیرند ،گا باشیم تا بتوانیم در مرحل بعد ،به کاه

واحیدی

از روی محور همنشینی پی ببریم .از نجا که من میدانم روی سیاور« ،شیر»ی ومیود دارد
که میکن است چکه کند ،میتوانم دریابم کیه ایین واحید از روی محیور هیمنشیینی کنیار
گذاشته شد است .اگر پیی تیر ،بیا پدیید ای بیهنیا «سییاور» شینا نباشیم و نیدانم از چیه
قسیتهایی تشکیل شد  ،منس

چیست ،چطور کار میکند ،به چه درد مییخیورد و الیی
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خر ،هرگز نییتیوانم ،میلیه را بیهطیور کامیل در

کینم .مییالت  22تیا  25را در نظیر

بگیرید:
 .22سیاور دارد چکه میکند.
 .23سقف دارد چکه میکند.
 .24رادیاتور دارد چکه میکند.
روی بند دارد چکه میکند.

 .25لبا

در هی یک از این نیونهها بهمز نیون  ،22ما نییتوانیم قائل به ومود «شیر» باشیم زییرا
بر حسب دان

برونزبانیمان میدانیم که فقط سیاور است که شیر دارد .ما قیبالً در مهیان

خارج ،شیر سیاور را در حال چکه کردن دید ایم و این شرایط را در

کرد ایم و اکنیون

بدون حاور این واحد هم میتوانیم معنی میله را بفهییم و ایین «فهیییدن» بیهدلییل نقشیی
است که سایر عناصر همنشین در میله ایفا میکنند .نق

دان

دایرةالمعارفی یا برونزبانی

و «در » پدید ها به هنگا تجرب نها در مهان خارج ،بسیار حیائز اهیییت اسیت .در ایین
مورد ،میتوان از نیون دیگری بهر گرفت:

 .26تیا دوستان ژوز  ،بر سر منازة پدرش با ناراحتی خاج کشیدند و از نجا رفتند .
در

کامل معنی میل  26زمانی امکانپذیر است کیه میا معنیی تیکتیک واحیدهای

تشکیلدهندة میله را بدانیم .تا زمانیکه کسی نداند «خاج کشیدن» یعنیی چیه و چگیونگی
انجا این عیل را خارج از زبان در

نکرد باشد ،متومه نییشود که صورت اصلی فعل،

«[بر سینه] خاج کشیدن» است و [بر سینه] از میلیه کیاه
نق

دان

یافتیه اسیت .امیاز دهیید ببینییم

درونزبانی ما در این میان چیست .برای این منظور ،به معنی فعل «خاج کشیدن»

در فرهنگ لغت ،نگاهی میاندازیم:
«صلیب کشیدن ،و ن خط کشیدن با انگشت بر سینه به شکل صلیب است نزد میردان و
زنان عیسوی بههنگا حاور بر سر اموات و یا مواق ورود به کلیسیا ییا هنگیا بزرگداشیت
واقعهای که ن را از مانب خداوند میدانند».
تا به اینمای کار ،تا حدودی معنی این فعل براییان مشخص شید .امیا مسیئله اینجاسیت
که ما تا این عیل را در مهان خارج ندید باشیم و ن را به هیان شیکلی کیه هسیت در
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نکرد باشیم ،میکن است با شنیدن این فعل و صرفاً با تکیه بر دان

درونزبانیمیان ،تصیور

کنیم که مسیحیان ،واقعاً شکل صلیب را بر سینه حک میکنند و نیدانیم کیه ایین صیلیب بیه
شکل فرضی و از روی لبا

و غالباً با فاصله از بدن کشید میشود .چنین به نظیر مییرسید

که «در » ما در اینجا مهمترین نق
در

را ایفا میکند .شاید بتوان گفت که ما با تکیه بر ایین

برونزبانی و درونزبانی ،بهطور هیمزمیان و بیهکییک معیانی واحیدهای مومیود در

میله میتوانیم میله را بهطور کامل در

کنیم .حتی اگر ادعا شود که «خاج کشییدن» بیه

گون ادبی زبان تعل دارد و در گون گفتیاری اسیتفاد نیییشیود و میا هییان فعیل «صیلیب
کشیدن» را به کار میبریم ،باز هم تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نییشود.
دایرةالمعارفی را تا چه حد میتیوان در تعییین و در

اینکه دان
دانست و دان

معنیی زبیانی دخییل

درونزبانی و برونزبانیمان به چه شکل در قالب انیواع «بافیت» قابیل تبییین

هستند و تا چه حد در هم گر خورد اند ،بحم مفصلی است که در این مختصر نییگنجید
و مجال دیگری را میطلبد.
 .6نتیجهگیری

در نوشت حاضر ،به بررسی نظریه ای در بیاب مجیاز پیرداختیم کیه در حیال حاضیر یکیی از
بهروزترین و بحمبرانگیزترین نظریهها در حوزة معنیشناسی شیناختی بیه حسیاب میی یید.
نگارندگان کوشید اند تا ضین معرفی نظری «مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی» اییوانز و
بررسی چگونگی تبیین عیلکرد فرایند مجاز بر مبنای این نظریه ،به طیرح ایرادهیا و نیواقص
ن بپردازند و در گا بعد ،بهکیک نیونههایی از زبان فارسی ،طرح بدیلی را بیرای بررسیی
«مجاز» در زبان ارائه دهند .به این ترتیب ،در این مختصر به بررسی فرایند «کاه » در زبیان
فارسی پرداخته شد که بر حسب سنت تا به امروز «مجیاز» نامیید مییشید اسیت .بررسیی
مجییاز در قالییب نظریی «مفییاهیم واژگییانی و الگوهییای شییناختی» در رویکییرد معنیییشناسییی
شناختی نشان میدهد که نییتوان به بیمعنایی واژ ها خارج از بافت قائیل شید زییرا چنیین
نگرشی افزون بر به ومود وردن ایرادهای روششناختی ،نییتواند در تبیین عیلکرد مجیاز
در زبان کارامد باشد .به عبارت دیگر ،چنین به نظر میرسد که نچه را که بر حسیب سینت
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در حوزة زبانشناسی« ،مجاز» نامید میشود میتوان در قالب فرایندی بهنا «کیاه » تبییین
کرد .در مریان این فراینید ،واحید ییا واحیدهایی از روی محیور هیمنشیینی کنیار گذاشیته
میشوند و در

معنی این واحدهای کیاه یافتیه از طریی در

معیانی سیایر واحیدهای

همنشین در میله امکانپذیر است .نکته اینجاست که ما در مریان این فراینید ،صیرفاً بیا دو
واحد سروکار نداریم بلکه تیا عناصر حاضر در میله در تعیین عنصر کاه یافتیه و معنیی
میله دخالیت دارنید .نچیه در ایین مییان حیائز اهیییت اسیت ،نقی
برونزبانی ما در در

دانی

درونزبیانی و

میله است که در گا نخست به ما کیک میکند تا به عد حایور

واحدی در میل مورد نظرمان پی ببریم .بر این اسا  ،میتوان ادعا کرد که اساساً بهلحیاظ
همزمانی چیزی بهنا مجاز در قالب سنتیاش ومود ندارد و در واقی  ،صیرفاً نیوعی کیاه
در میله رخ میدهد .با تومه به بررسی رویکردهای متعدد واژ بنییاد و ناکارامیدیشیان در
تبیین پدید های معنایی ،شاید بتوان به رویکرد متفاوتی قائل شد و ن اینکه واژ هیا خیارج
از میله و بافت ،معنی دارند اما معنیدار نیستند و وقتی در بافت قیرار مییگیرنید ،معنییدار
میشوند .البته الز به رکر است که نگارندگان به ومود پدید ای بهنا «مجاز واژگیانی» ییا
«مجاز درزمانی» قائلند؛ نوعی کاه

که در گذشته رخ داد و صورت کاه یافته از سوی

سخنگویان مورد استفادة فراوان قرار گرفته است و در نهایت ایین صیورت کیاه یافتیه در
قالب معنی ثانوی واژ در فرهنگ لغت به ثبت رسید است .بحم در بیاب ایین نیوع مجیاز،
در این مختصر نییگنجد و مجال دیگری را میطلبد.
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