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  هاي كالسيك استعاره نظريه.1
  :كندگونه تعريف مي را اين» استعاره«شناسي، المعارف زبانةاشر در داير

 صنعتي است كه از رهگذر آن، چيزي در ظاهرِ چيز ديگري به بيان در استعاره
اگرچه قابليت . بيعي است زبانهاي ط ويژگي رايج در همةپس استعاره،. آيدمي

بيانگر پختگي قواي زباني است، اما ] بيش از هر چيز[عاره كارگيري استدرك و به 
داند و امروزه از آن براي سنجش مي“  بلوغنشانة”رسطو كاربرد مناسب آن را ا

استعاره در آثار ادبي و متون تخصصي . شودهوش و ارزيابي خالقيت استفاده مي
راي ر روزمره، بهاي علمي و گفتاو نيز در  نوشته) مانند الهيات، فلسفه و حقوق(

بسا اصالً در بيان غيراستعاري رود كه چه كار ميها و مفاهيمي به بيان تجربه
با ... دهد بيان را گسترش ميبه اين ترتيب استعارة كالمي، دامنة. گنجندينم

ها مورد مطالعه قرار گرفته، اينكه استعاره از زواياي گوناگون در بسياري از رشته
 زباني گفتةاي پارهآن را در اصل گونهشناسي، دانشجويان زبانشناسان و ولي زبان

  .شوددانند كه توسط گوينده توليد، و توسط شنونده پردازش ميمي
)2452: 1994اشر، (   

  
  بررسي2»تعامل« و 1»قياس«توان به طور سنتي در دو چارچوب نظري استعاره را مي     
 ديدگاههاي اخير ليكاف و جانسون اضر بر پايةي مقالة حاما از آنجا كه بنيان نظر. كرد

   .كنيم ميگفته بسنده  پيشاريف نسبتاً كوتاهي از دو نظريةاستوار شده است، به تع
كارگيري با زبان و هدف از به» استعاره« كلي ارسطو نخستين كسي است كه رابطة     

 به 4 و فن بيان3سيوي در شعرشنا. آن در تعامل كالمي را مورد مطالعه قرار داده است
 ارسطو كاربرد استعاره. داند مياس، استعاره را نيز نوعي مقايسة ضمنيپيروي از اصل قي

  محاوره ضروري نيست و تنها جنبةگيرد كه كاربرد آن در زباناي در نظر ميرا آرايه
 قياس ناميده ه نظريةرويكرد او به استعاره همان است كه امروز. شناختي داردزيبايي

كند كه يكي از ياستعاره دو پديده را با يكديگر مقايسه م”طبق اين نظريه، . شوديم
                                                 
1 . Comparison Theory 
2 . Interactional Theory 
3 . Poetics 
4 . Rhetoric 
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شود و ديگري از  واژه يا عبارتي كه در معناي صريح به كار رفته بيان ميآنها  به وسيلة
به ). 3: 1979، 1اُرتني(“ طريق واژه يا عبارتي كه به صورت استعاري به كار رفته است

من مانند مرغ باغ  «شدة جملة صورت خالصه» رغ باغ ملكوتمم «عنوان نمونه جملة
 2» تشبيهنظرية«به همين دليل، از نظرية قياس، گاه با عنوان . است» مملكوت هست
  قياس در منابعترين تعاريفي كه متأثر از نظريةدر ادامه به بعضي از مهم. شودنيز ياد مي

  .كنيم ميفن بيان فارسي آمده است، اشاره 
ترين كند و سپس قديمي كدكني تعريف استعاره را با تعبير ارسطو آغاز ميشفيع

 استعاره ناميدن چيزي”: كند جاحظ چنين نقل ميالبيان و التبيينِتعريف استعاره را از 
 شفيعي كدكني،(“ نامي جز نام اصليش، هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشد است به
را جانشين ] استعاره... [ عبداهللا بن معتز”: نويسد ميعالبدي؛ يا به نقل از )109: 1375

: همان(“ خوانداي براي چيزي كه پيش از آن بدان شناخته نشده باشد ميكردن كلمه
هاي شعري كه اغلب استعارهشايد بتوان گفت ”: شفيعي كدكني خود معتقد است). 110
ول زمان با خوگير شدن  زماني تشبيه دارد، يعني در آغاز تشبيهي است و در طسابقة

اي كه رنگ ذهن ما و دريافت ارتباط ميان دو سوي تشبيه به صورت خيال شاعرانه
“ آيد استعاره درميشود و به گونة اراي اجزاي بيشتري است، خالصه ميتشبيه دارد و د

  ).118: همان(
فضيلت استعاره در اين است كه در هر لحظه : گويدمي...  عبدالقاهر جرجاني”

 اي ببخشد و از يك واژه در نتيجه چندين فايده حاصل شود،تواند بيان را صورت تازه مي
چنانكه در موارد مختلف تكرار شود، و با اين همه در هر موردي مقام خاص خود را 
داشته باشد و از خصوصيات ديگر آن، يكي اين است كه معناي بسيار را در لفظ اندك 

: 1375شفيعي كدكني، (“ آورد مرواريد بيرون ميدهد و از يك صدف چنديننشان مي
112.(  

 سخنور به ياري آن”داند كه كزازي استعاره را يكي از ترفندهاي شاعران مي
: 1368(“ دوست جايگير گرداندكوشد تا سخن خويش را هرچه بيشتر در ذهن سخن مي

                                                 
1 . Ortony 
2 . Simile Theory 
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 وي استعاره را .اي است در بازنمود انديشة شاعرانه شيوه به باور كزازي استعاره).94
پرورد تشبيه آنگاه كه مي ”:نويسدكند و ميتر تشبيه معرفي ميتر و هنري پروردهگونة

بنياد مانندگي در تشبيه بر مانسته . گرددشود، به استعاره ديگرگون ميتر ميو پندارينه
خواهد ت؛ نمياما در استعاره سخنور به اين مانندگي خرسند نيس. نهاده شده است

آميزد از اين روي، ماننده و مانسته را با هم در مي.  مانسته جاي دهدده را در سايةمانن
پيوندد آن در چشم او، ماننده، در آن ويژگي كه آن را به مانسته مي. كندو يكي مي

پيوند و مانندگي در .  آن دو جدايي نهادتوان در ميانةماند كه نمي  ميچنان به مانسته
 چنانماننده آن. آوردري را فراياد ميان جاست كه يكي به ناچار، ديگ دو سوي تا بدةميان

تواند از آن جدا انگاشته در مانسته رنگ باخته است و با آن يكي شده است كه نمي
  ).  97: همان(“ از اين روي، نيازي نيست كه در سخن يادي از ماننده برود. شود

بيهي است كه يكي از دو سوي استعاره تش”: نويسدتجليل در تعريف استعاره مي
 ةاي در معني مجازي آن است به واسطآن ذكر نشود و به عبارت ديگر، استعمال واژه

  ).63: 1376(“ همانندي و پيوند مشابهتي كه با معني حقيقي دارد
استعاره از باب ”: نويسندزاده در تعريف استعاره چنين ميعلوي مقدم و اشرف

استعاره تشبيهي است كه يكي .  به عاريت خواستن استاستفعال و معني آن چيزي را
اي كه ذهن خواننده را از معني حقيقي دور از طرفين آن محذوف باشد با وجود قرينه

 مشابهت، با وجود ةيا استعاره مجازي است با عالق. كند و به معني مجازي برساند
“ رساند مجازي ميكند و به معنياي كه ذهن را از معني حقيقي كلمه دور ميقرينه

)1376 :17-116.(  
استعاره عبارت ”: كند استعاره را چنين تعريف ميبالغت و صناعات ادبيهمايي در 

“ است از آنكه يكي از دو طرف تشبيه را ذكر و طرف ديگر را اراده كرده باشند
)1377:250.(  

بين  مشابهت است ةشرط آن وجود عالق”داند كه صفا استعاره را نوعي مجاز مي
استعاره از طرفي مجاز و از ”به باور او ). 45: 1377(“ معني حقيقي و معني مجازي

مشابهت باشد و تشبيهي كه يكي از طرفين آن  ةطرفي تشبيه است، مجازي كه عالق
 چه در تشبيه هميشه ،اما استعاره از تشبيه شديدتر است. تشبيه را در آن حذف كنند



  91   ...عناخاستگاه استعاري افعال حسي چندم
 

  
 

 
  ، ششمشمارة   

 1387  زمستان 

به متحد باشد تواند با مشبهاين نه تنها مشبه نمي ابربه از مشبه اقوي باشد و بنمشبه
  ).45: همان(“  ليكن در استعاره حال خالف اين است،بلكه بايد از آن متمايز گردد

استعاره در لغت معني استفعال دارد يعني ”: نويسدشميسا در تعريف استعاره مي
 ةاي را به عالقواژهزيرا شاعر در استعاره . عاريه خواستن لغتي به جاي لغتي ديگر

  مشابهتةمهمترين نوع مجاز، مجاز به عالق. برد ديگري به كار ميةمشابهت به جاي واژ
  ).57: 1381(“ گوينداست كه به آن استعاره مي

استعاره، متضمن برقراري تعامل ميان عنصري لفظي ” تعامل، ةو اما بر اساس نظري
به همين دليل استعاره غالباً دو ). 4: 1979اُرتني، (“ و عنصري استعاري در جمله است

» قالب« اول كه موضوع اوليه يا ، جزء»جامعه يك درياست «ةمثالً در جمل. جزء دارد
» دريا« نام دارد، 1»كانون« دوم كه موضوع ثانويه يا ، و جزء»جامعه«شود ناميده مي

  . است
ليكاف و جانسون است در ادامه به بررسي رويكرد معاصر استعاره كه مبتني بر آراء 

شناسي اي كه در باال به آنها اشاره شد، در زبانبر خالف سه نظريه. خواهيم پرداخت
 هر آنچه در زبان تظاهر در نتيجه. ي شناختي است نه زبانياشناختي، استعاره پديده

  .يابد، نمودي از استعاره استمي
  

   معاصر استعارهة نظري.2
هايي كه با آنها زندگي   در كتاب استعاره1980 سال جرج ليكاف و مارك جانسون در

 به باور آنان نظام مفهومي.  جديدي به سوي مطالعات استعاره گشودندة، دريچ2كنيم مي
ذهن بشر كه انديشه و عمل انسان بر آن استوار است در ذات خود ماهيت استعاري 

ر نيست، براي كشف اما از آنجا كه در حالت عادي دسترسي مستقيم به آن مقدو. دارد
از . توان از بازنمود ساختار مفهومي آن يعني زبان بهره جست ساختار اين نظام مي

 بشر خاستگاه تفكر يا اعمال بشر ةسوي ديگر، با توجه به اينكه نظام مفهومي انديش
اي از اعمال انسان، شاهد مهمي بر چيستي است، اشارات زباني هم، به عنوان گونه

                                                 
1 . focus 
2 . Metaphors We live By 
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 1» معاصر استعارهةنظري«رويكرد ليكاف و جانسون به استعاره، . چنين نظامي است
  .شود ناميده مي

استعاره مختص ) الف(”:  دو فرض بنا نهادندة خود را بر پايةليكاف و جانسون نظري
اي  استعاره اصوالً پديده) ب( زبان نيز جاي دارد، ةزبان ادبي نيست و در كاربرد روزمر

به باور آنان مفاهيمي كه بر تفكر . ظام مفهومي انسان داردزباني نيست، بلكه ريشه در ن
 ترين ترين و عادي شوند و حتي بر جزئي رانند صرفاً به هوش محدود نمي انسان حكم مي

 به عنوان مثال). 7: 2001 لي، :؛ نك1980ليكاف و جانسون، (“ ندا فعاليتهاي انسان حاكم
 بدن انسان ةبار شهاي فكر كردن درچگونگيِ تغيير در رو) 127- 37:  1987(جانسون 

پيش . دهد به تفصيل توضيح مي- حاصل شد2كه پس از نتايج مطالعات هانس سيل-را
رواج » بدن انسان يك ماشين است «ةاز تحقيقات سيل، در آزمايشهاي پزشكي استعار

 ةدهد، استعارپس از كشف اينكه بدن انسان به محركهاي بسياري پاسخ مي. داشت
»  ماشينبدن به مثابه«ة استعار. رواج يافت» ن انسان يك موجود زنده استبد«جديد 

 تفاوت باشند،داد بيشد تا پزشكان نسبت به واكنشهاي خاصي كه بدن نشان ميباعث مي
 .دانستند شده و رايج بيماري و عملكردهاي جسمي را ثابت نميزيرا آنها الگوهاي پذيرفته

  جديدي از انديشيدنةد كه چنين واكنشهايي نيازمند شيوسيل تدريجاً به اين نتيجه رسي
 بيماريها ةبار اي از فكر كردن دراين مسئله سبب شد تا روشهاي تازه.  بدن استةبار در

 باال ةبه باور جانسون نمون. و مهمتر از آن، راههاي نوين درمان بيماريها به وجود آيد
اي و جسمي ربيات ادراكي، انديشهاي از تجهاي گستردهشاهدي است بر اينكه حوزه

كند  مفاهيم، ساختار آنچه را انسان درك مي. شوندانسان به صورت استعاري ساخته مي
 به اين ترتيب، نظام مفهومي،. سازند نوعانش را مشخص مي  ارتباط او با جهان و همةو نحو

له ئين مساي موارد، ادر پاره. كند نقش مهمي در تعريف واقعيتهاي زندگي بازي مي
  مطالعات صورت گرفته دربه عنوان نمونه. مهمي داشته باشدتواند تعابير اجتماعي مي
اي كه در طول نيم قرن اخير براي صحبت كردن در خصوص »هاي زبانيگونه «ةبار

 دهد كه زبانهاي مختلف، ازاي مورد استفاده قرار گرفته نشان ميسالحهاي هسته
                                                 
1 . Contemporary Theory of Metaphor 
2 . Hans Seyle 
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 .كنند اي استفاده ميراي مقبول جلوه دادن سالحهاي هستهاي گفتماني متفاوتي به شيوه
مثالً در نخستين روزهاي . شودبخشي از اين فرايند شامل اسامي اين سالحها مي

 »تيتان«، و »اطلس«، »زئوس«اي موشكهاي بالستيك از اسمهايي چون قارهنشست بين
 زيرا تمامي مفاهيم براي اشاره به آنها استفاده شد كه خود، فرايندي استعاري است

. كندهاي باستان فعال مي را در افسانه- مانند جنگ، قدرت، فشار - مبدأ ةضمني حوز
 يك چيز بر اساس ةبنيان استعاره درك و تجزي”بنابراين، به باور ليكاف و جانسون 

سازي به باور آنها استعاره اساساً روشي است كه از طريق آن مفهوم. چيزي ديگر است
 به همين دليل براي هر استعاره. شود ديگري بيان ميةاز تجربه، در قالب حوزيك حوزه 
 ؛)3-5: 1980ليكاف و جانسون، (“ گيرند در نظر مي2 مقصدة و يك حوز1 مبدأةيك حوز

و »  دست دادنةصحن« مبدأ ة، حوز»امير دست او را به گرمي فشرد «ةمثالً در جمل
  . تاس» صميميت« مقصد، مفهوم انتزاعي ةحوز

اي زباني، بلكه  با توجه به آنچه گفته شد، استعاره در رويكرد معاصر نه تنها پديده
شود، بلكه در  از اين رو، استعاره تنها در واژگان زبان ديده نمي. پايگاه تفكر انسان است

جايگاه دقيق و واقعي استعاره ”ليكاف معتقد است . عناصر مفهومي انديشه نهفته است
بر مبناي ) با استفاده از استعاره( ذهني را ةبلكه ما به طريقي يك حوزدر زبان نيست، 

 استعاره از آن جهت”به باور لي ). 43: 1994ليكاف، (“ كنيمسازي مي ديگر مفهومةحوز
 ديگري ةها را با توجه به مجموع اي از پديده اي شناختي است كه انسان مجموعه پديده

يگر، با توجه به اين نكته كه روشهاي متفاوت فكر به بيان د. كند ها درك مي از پديده
هاي مختلفي پيوند با استعاره) هاي آن پديدهوارهيعني طرح( خاص ةكردن به يك پديد

 واحدي را ة واژي زبان استعارةرابط. شودواره مربوط ميدارد، استعاره به مفهوم طرح
 به). 7: 2001لي، (“ برد  كار ميهاي متفاوتي تعلق دارند به هايي كه به حوزه براي پديده

بيان » فاصله«يا » حرارت«در قالب » صميميت«عنوان مثال در زبان فارسي مفهوم 
  ): 1-6(مانند جمالت . شودمي

  .شهتر نميمون از اين گرمكنم، دوستيهر كار مي )1(

                                                 
1 . source domain 
2 . target domain 
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  .مريم مثل كوه يخه )2(
 .روابط آمريكا و فرانسه در جريان جنگ عراق به سردي گراييد )3(
 .كرد با علي كامالً احساس نزديكي ميامير )4(
 .شه از يه حدي بيشتر به آدمهاي احساساتي نزديك شدنمي )5(
 .امير و علي در دو قطب كامالً متفاوت قرار دارند )6(

 ديگري نيز ةيابد و پديد  كاربرد يك واژه، تعميم ميدر واقع در چنين شرايطي
 استعاريِ شناختي ةوعي رابطاين تعميم از طريق ن. گيرد تحت پوشش آن واژه قرار مي

 2سويه اين رابطه يك). 7: 2001لي، (“ شود  انگيخته مي1»اي حوزهالگوبرداري ميان«به نام 
بر اساس ) ب(شود، ليكن  سازي مي مفهوم) ب(بر اساس ) الف(به اين معني كه ”است، 

، يا استفاده شد» كنه«از » آدم سمج«يعني اگر به جاي . شود سازي نمي مفهوم) الف(
ناميد و » آدم سمج«را » كنه«توان به كار رفت، نمي» آدم خبرچين«به جاي » آنتن«

اي  از سوي ديگر، الگوبرداري استعاري، باعث تغيير حوزه). 372: 1379صفوي، (“ غيره
 معناشناسان. كند هاي مختلف فعاليت مي به عبارت ديگر، استعاره در ميان حوزه. شودمي

مندند كه بتوان آنها را در  ه دسته از تعميمهاي استعاري عالقشناختي عمدتاً به آن
. چارچوب يك نظام مورد بررسي قرار داد و نه تنها در مورد معناي يك واحد واژگاني

 ة مفاهيم يك حوز ة واژگاني يا مجموعة اعضاي يك مجموعةيعني به تعميم معنايي هم
 .شود  تجربي ديگر توجه مية بر مبناي حوز3تجربي
تغييرات معنايي، ريشه در درك انسان از ساخت دروني ”لمور معتقد است كه في

ها دارد؛ مشخصاً اينكه، ساخت دروني معناي واژه مستقل نيست، بلكه در  معناي واژه
به اين صورت . گيرد  جهان شكل ميةبار فرضهاي كلي انسان در اي از پيش زمينه پس

“ نديابند، با هم پيوند ميا ديگر مرتبط انسان با يكةكه چون برخي مفاهيم در تجرب
گذشته » رستوران«. اشاره كرد» رستوران «ةتوان به واژ در اين مورد مي). 223: 1985(

، »مشتري«مكاني خدماتي است، در ذهن كاربران زبان با مفاهيم ديگري چون از اينكه 

                                                 
1 . cross-domain mapping  
2 . unidirectional 
3 . experiential domain 
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ن مفاهيم از اي. نيز ارتباط دارد» انعام«و » حساب صورت«، »خوردن«، » دادنسفارش«
همچنين معناي . شوندمرتبط مي» رستوران«به مفهوم »   طبيعي انسانةتجرب«طريق 

 اساسي توجه ةبنابراين، همواره بايد به دو نكت. بنياد هستند نمونه ها غالباً پيش واژه
به عبارت ديگر، مرز ارجاعي .  است1داشت؛ نخست اينكه، مرز ميان مقوالت فازي

اشاره » پرنده «ةتوان به مقولدر اين ارتباط مي. شودديده نميمشخصي ميان مقوالت 
. شود تعيين مي» شباهت به پرنده« اساس  برآن ميزان عضويت هر يك از اعضاكرد كه در 

عضو مركزي محسوب » خفاش«سه با در مقاي» سرخسينه« پرنده، ة در مجموعبنابراين
زا بودن شباهت كه به دليل بچه» شخفا«شود، زيرا كامالً به پرنده شباهت دارد و  مي

ديگر اينكه معناي واژه . شوددر نظر گرفته مياي چنداني به پرنده ندارد، عضو حاشيه
توان به  به عنوان مثال مي. گذرد ان برنميهاي اهل زب  دانستهةروي از حيط هيچ به

 به مفهوم زبانان با توجه فارسياحتماالً. اشاره كرد» گرايانسجنازدواج هم«مفهوم 
 مفهوم ةبار قادر به درك تصويري كلي اما مبهم در» جنسازدواج دو غيرهم«

گفته خواهند بود، اما همچنان پرسشهايي چون چگونگي تقسيم وظايف امور  پيش
 زيرا ماند،پاسخ باقي مي برايشان بي-هبه عنوان زن يا مرد خان –داخل و خارج از منزل 

با توجه به دو . شودوع رفتار اجتماعي در ايران ديده نمياز اين ن روشن و دقيقي ةتجرب
طور  توان معناي واژه را به  ناختي نميشود كه در رويكرد ش  ميگفته مشخص  پيشةنكت

زيرا معني و قالب مربوط به آن از . هاي معنايي تحليل كرد كامل با توسل به مختصه
قالب لزوماً بخشي از خود معناي ” ر  فيلموةاز اين رو، به عقيد.  ناپذيرند يكديگر جدايي

واژگاني نيست، بلكه درك انسان از معنا شديداً تابعِ تحليلِ قالبهاي معنايي و نيز 
  ). 27:  الف1976فيلمور، (“ معناِي واژگانيِ مربوط به آنهاست
مند شدن  شناسي تاريخي صورت گرفته، سبب قاعده تحقيقاتي كه اخيراً در معني

 تغييرات معنايي تا ةدهند كه دامن اين مطالعات نشان مي. شده استتغييرات معنايي 
 ةخصوصاً موازن. كند كجاست و اساساً چگونه شناخت، تغيير معنايي را ساختمند مي

آموزي كودك و تحقيقات تاريخي مربوط به اصطالحات  جالبي كه ميان مطالعات زبان
 “گيرند هاي مكاني ريشه مي از واژههاي زماني  واژه”دهد كه   نشان ميمكاني صورت گرفته

                                                 
1 . fuzzy 
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فهم عمومي ما از زمان بر مبناي مكان است ”تر، به عبارت دقيق). 912: 1973گيون، (
 حركت كند؛ نخست، گذر زمان به مثابهها را خلق ميو انسان به دو طريق اين استعاره

: 1382راد، يوسفي (“  حركت بر فراز يك منظرهء و دوم، گذر از زمان به مثابهيك شي
رسند كننده ثابت و زمانهاي مختلف، چيزهايي به نظر ميدر حالت اول، مشاهده). 54

مدتها از عيد گذشته «ى هاند، مانند جملها كننده در حال حركتكه نسبت به مشاهده
حالت دوم زمانهاي مختلف در . »روندآيند و مياز ديگري ميسالها يكي پس «و » است

كننده نسبت به زمانِ حال در حركت  شوند و مشاهدهثابت فرض ميي  مكانهابه مثابه
در اين . »كار كرديات چيبه پشت سرت نگاه كن و ببين توي زندگي«است مانند 

 توان اين زمان داراي امتداد را مي. گيري استصورت زمان داراي امتداد و نيز قابل اندازه
ة استعار. »عيد را چطور گذراندي؟«مانند يك جسمِ داراي حجم تصور كرد، مانند 

زمان درازي از آن ماجرا گذشته « مكان در قالب جمالتي چون هذهني زمان به مثاب
 عمدتاً در كاربرد» طوالني«به معناي » دراز«شود، زيرا صفت به روشني توجيه مي» است
 به اينابربن. گيرد تجربي مكان مورد استفاده قرار مية خود براي داللت به حوزةاولي

هاي  هاي خود را از حوزه تر معنا تمايل دارند تا واژه هاي انتزاعي رسد كه حوزه نظر مي
افزون بر اين، در بسياري . افتد مكاني ملموس بگيرند؛ البته عكس اين عمل اتفاق نمي
 هايي هاي ملموس به جاي حوزه موارد، گرايش شناختي عميقي وجود دارد تا بعضي حوزه

 شود تا مكان، خاستگاه  پرسش اين است كه چه عاملي باعث ميحال. شينندر بنتانتزاعي
 هاي هاي ملموس به حوزههاي زماني باشد و به طور كلي چگونه حوزه مناسبي براي واژه

انگيخته به بيان ديگر، انطباق ميان صورت و نقش چگونه . شوندانتزاعي مربوط مي
 اصلي يكي از خاستگاههاي» استعاره«ست كه  حاضر مبتني بر اين فرضيه اةمقال. شود مي

  .  است  يك صورت زباني واحدةارتباط ميان معاني چندگان-چندمعنايي 
  

  ارتباطات استعاري ميان قالبهاي معنايي:  تغيير معنايي و الگوهاي چندمعنايي.3
داند كه براي درك هر كدام از آنها بايد فيلمور قالب را نظامي از مفاهيم مرتبط مي

شناسي تجربي شناسي قالب ريشه در معنيمعني”. اش را درك كرداختار دربرگيرندهس
در جريان گفتگو، اعضاي يك شود كه دارد و در آن سؤاالتي از اين دست مطرح مي
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در ديدگاهي . كنند زباني هنگام گزينشهاي زباني چه مقوالتي را كدگذاري ميجامعة
بندي تجربيات هستند و هر يك از اين  مقولهها معرفكند واژهكه فيلمور معرفي مي

اي از دانش و تجربه قرار زمينه پيش موقعيتي انگيزشي كه درةبنديها به واسطمقوله
 »خريدن«توان به فعلهاي در اين رابطه مي). 63: 1977فيلمور، (“ شوددارد، برجسته مي

 ةاز شخصي كه به مبادلند ا عناصر اين قالبهاي معنايي عبارت. اشاره كرد» فروختن«و 
، )فروشنده(كند ، كسي كه به تبادل كاال با پول فكر مي)خريدار(پول با كاال عالقه دارد 

 ).پول(رسد و چيزي كه به دست فروشنده مي) كاال(آورد چيزي كه خريدار به دست مي
را » خريدن«توان مي) فروشنده، خريدار، كاال و پول (1معانيبا استفاده از اين خرده

كند و فروشنده و پول را در فعلي دانست كه بر عمل خريدار در رابطه با كاال تأكيد مي
عمل خريدار را با توجه به پول و » فروختن«دهد؛ در حالي كه فعل زمينه قرار ميپس

كس  به باور فيلمور هيچ. گذاردنه ميزميكند و كاال را در پسخريدار برجسته مي
 هر كدام از آنها  بفهمد مگر آنكه با جزئيات صحنةگفته را پيشتواند معاني افعال نمي

صحنه در اختيار سخنگويان قالب، روشي براي ساختمند كردن ”بنابراين، . آشنا باشد
كند و آن واژه قالبي را مند مي به بيان ديگر، قالب معاني واژه را ساخت. دهد قرار مي

اي پي تواند به معني واژهكس نميين، هيچبنابرا). 31:  ب1976فيلمور، (“ انگيزدبرمي
انگيزد اي كه برميببرد، مگر آنكه از قراردادهاي اجتماعيِ آن واژه و يا ساختار تجربي

هاي معنايي خاصي را   مندي كه حوزه  تقابلهاي نظامةبه همين دليل، مطالع. آگاه باشد
ختي و زبانيِ اين قالبها را هاي جالبي از رفتارهاي شنا كنند، معموالً جنبه ساختمند مي

يك از آن معاني، ارتباط بيشتري با يكديگر  كنند كه كدام دهند و مشخص مي  مينشان
اما چنين . شوند دارند يا اينكه كدام معاني به لحاظ درزماني با يكديگر مرتبط مي

. ندگير مند ناديده مي هاي نظام مطالعاتي غالباً نقش استعاره را در پيدايش چندمعنايي
  .در ادامه به بررسي نقش استعاره در پيدايش چندمعنايي خواهيم پرداخت

  فيزيكي غالباً در معاني كارگفتيةدهد كه افعال حوز نشان مي) 274: 1974 (2تروگات
 وضعيت ذهني غالباً به طور ةيا وضعيت ذهني كاربردي استعاري دارند؛ و افعال حوز

                                                 
1 . sememe 
2 . Traugott 
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روند، در حالي كه عكس اين تغيير روي ار مياستعاري در معناي افعال كارگفتي به ك
يعني . برخي از افعال موجود در زبان، بياني نيستند”آستين معتقد است كه . دهد نمي

به كار » داشتن«يا توصيف يك موقعيت مانند » رفتن«تنها براي بيان يك عمل مانند 
 كاري در -نامدميكه وي آنها را افعال كارگفتي  - روند، بلكه اين دسته از افعالنمي

من قول  «ةزمان با بيان جملمثالً هم). 228: 1983لوينسن، (“ دهندزبان انجام مي
 منظور از فعل. گيردنيز صورت مي» قول دادن«، خود عمل »دهم كه ديگر دير نيايممي

فعلي است كه در آن گوينده موقعيتي را به صورت وضعيتي ايستا و ”وضعيت ذهني، 
 ةدر اين نوع فعلها، نقط. گيرداش در نظر ميراحل يا تغييرات درونيبدون توجه به م

مثالً فعلي مانند ). 109: 1997سعيد، (“ شروع يا پايان عمل مورد توجه گوينده نيست
امير دوست دارد «اي مانند كند و از جملهبه پايان عمل اشاره نمي» دوست داشتن«

چگونه به » دوست داشتن«يت ذهني توان فهميد كه وضعنمي» ماشين كورسي براند
 »ماشين كورسي«و » امير«اى است ميان رسد، چون اين فعل فقط بيانگر رابطهآخر مي

با توجه به ديدگاه تروگات مشخص . كه تا مدتي نامعلوم ميان آن دو برقرار خواهد بود
 فيزيكي است به كه فعل حوزة» گرفتن» « چي گفتم؟گرفتي «ةشود كه در جملمي

دوست دارم با هم  «ةكند؛ و در جملاشاره مي» فهميدن«وضعيت ذهني يعني يك 
 وضعيتي ذهني است، در ةكنند كه معموالً بيان» دوست داشتن«فعل » بريم پارك

رود و گوينده با گفتن آن به شنونده به كار مي» خواهش كردن«معناي كارگفتي 
 بودن استعاره مربوط 1»جهتي تك«دليل اين امر به . دهدپيشنهاد انجام كاري را مي

دهند، بلكه  ي متقارني ميان مفاهيم انجام نميهاها مقايسهاستعاره”يعني . شود مي
 مقصد منتقل كند ة مبدأ به حوزةانگيزند كه بعضي ويژگيها را از حوزشنونده را برمي

. داشاره كر» زندگي يك سفر است «ةتوان به استعاربه عنوان مثال مي). و نه برعكس(
 توصيف» زندگي«را بر اساس » سفر«توان جهتي است كه نمياين استعاره از آن رو تك

به » پرواز ما به دنيا آمد «ةهم از اين رو به كار بردن جمل]. سفر يك زندگي است[كرد 
سويتسر نيز ). 306: 1997سعيد، (“ ناپذيرفتني و عجيب خواهد بود» رسيديم«معني 

هاي مربوط به  دو نظام مجزا اما داراي همپوشي وجود دارد كه واژه”معتقد است كه 
                                                 
1 . unidirectional 
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ي وضعيت ذهني و كارگفتها ربط هافعاليتها، حركتها و وضعيتهاي فيزيكي را به حوزه
و معاني » انديشيدن«معاني ذهنيِ ) 1-8(هاي  در نمونه). 17: 1990(“ ددهن مي

 بيان» سفر كردن« فيزيكيِ ةبه طور استعاري با افعال حوز» سخن گفتن«كارگفتيِ 
   :اند شده

  اي رسيديد؟ به چه نتيجه) 1(
  .افكار ماترياليستي جهان را به گمراهي كشانده است) 2(
  .برده جايي نميهاي آبكي راه باستداللاين ) 3(
  . بايد دنبال يك دليل منطقي بگرديم) 4(
  .كرديم، خيلي دور شديم از موضوعي كه راجع به آن صحبت مي) 5(
  .اجازه دهيد دوباره به بحث قبل باز گرديم) 6(
  .كشاندراهه ميحرف زدن با امير، آدم را به بي) 7(
  .گفتگوي ما از مسائل خصوصي امير سر در آورد) 8(

 ،»انديشگان«از قالب » دليل«و » استدالل«، »افكار«، »نتيجه«) 1-4(هاي ونهدر نم
كه به قالب » گشتن«و » راه به جايي بردن«، »گمراه كردن«، »رسيدن«در كنار افعال 

» حركت كردن«ى در قالب استعار» انديشيدن«شوند تا تعلق دارند باعث مي» سفر«
شود، به اين صورت كه المي نيز ديده ميله در مورد تعامل كهمين مسئ. بيان شود

، »تعامل كالمي«از قالب ) 5-8(هاي در نمونه» گفتگو«و » حرف«، »بحث«، »صحبت«
سر از «و » راهه كشاندنبه بي«، »بازگشتن«، »دور شدن«به دليل انگيختن فعلهاي 

ا و يعني دو قالب مجز. ، داراي ساخت استعاري هستند»سفر«از قالب » جايي در آوردن
 كه اولي بيانگر وضعيتي ذهني و دومي مربوط - » تعامل كالمي«و » استدالل«متفاوت

 مبدأ، از راه برانگيختن فعلهاي يك قالب ة به عنوان حوز-به كارگفتي اجتماعي است
 تر، به عبارت دقيق. اند يكساني بيان شده با استعارة،) مقصدةسفر به عنوان حوز(مرتبط 
شود، قالبهاي انديشيدن و تعامل كالمي، هر دو  لهاي باال ديده ميگونه كه در مثا همان

تنها » سفر«اطر داشت كه اما بايد به خ. اندمند شده  استعاري يكساني ساختةبه شيو
 توانند از ساختهاي استعاري  موجود براي اين دو قالب نيست و هر يك از آنها مياستعارة

 با افعال  تعامل كالمي گاهي به طور استعاريمثالً معناي كارگفتيِ. خاصي بهره بگيرند
 تبادل به جاي تعامل ةاين نوع استعار. شودبيان مي» داد و ستد«مربوط به قالب 
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 مجراي ارتباطي را در ةاستعار. نامند نيز مي1» مجراي ارتباطيةاستعار«كالمي را 
  :توان ديدمي) 9-11(هاي  نمونه
  .عذرخواهي مرا بپذير) 9(
  . منظور مريم را گرفتامير) 10(
  آيد؟ از اين بحث چي گيرت مي) 11(

  . توان بيان كردنيز مي» جنگ«هايي چون  معناي تعامل كالمي را در قالب استعاره    
  .كنيمنشيني نميما هنگام مذاكره با سازمان امنيت جهاني از مواضعمان عقب) 12(
اي مشترك از حقوق كارگران هاي مختلف در بيانهبه مناسبت روز كارگر، تشكل) 13(

  .دفاع كردند
  .جمهوري آمريكا در سخنان اخير خود، اعتقادات مردم ايران را هدف گرفت رئيس) 14(
هاي انقالب مقام معظم رهبري، در سخنراني روز بيست و دوم بهمن از آرمان) 15(

  .پاسداري كرد
  .امير با حرفهايش برجك علي را زد) 16(

 وضعيت ذهني معناي ةافعال حوز ” كهروگات معتقد استپيشتر اشاره شد كه ت
 ).گانهمان، تأكيد از  نگارند(“ دهد كارگفتي دارند، در حالي كه عكس اين تغيير روي نمي

؟ يعني چرا قالبهاي “دهد نميعكس اين تغيير روي”كه چرا حال، پرسش اين است 
در قالب معاني مربوط به توان به طور استعاري  افعال كارگفتي را نميةمتعلق به حوز

توان با توجه به تعداد مشاركين مورد ه را ميلئ وضعيت ذهني بيان كرد؟ اين مسةحوز
نياز براي هر يك از اين دو قالب توجيه كرد؛ به اين صورت كه افعال وضعيت ذهني، بر 

شوند و داراي خالف افعال كارگفتي، معموالً فقط به يكي از مشاركين كالم مربوط مي
 باور«، »فكر كردن«، فعلهاي ذهني )17-20(هاي مثالً در نمونه. نها يك ظرفيت هستندت

» مالكيت«به شكلي استعاري در قالب » داشتن... خيالِ «و » توهم داشتن«، »داشتن
  : اندبيان شده

  .توانست از افكار خرافي خودش دست برداردامير نمي) 17(
  .يز دوراين باورهاي مسخره را از ذهنت بر) 18(
  .دائم چسبيده به يك مشت توهمات پوچ) 19(

                                                 
1 . the conduit metaphor 
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  ...امير مدتها اين خيال خام را در سر داشت كه ) 20(
. نك(شوند  دو مشارك پر مي كارگفت دست كم باةاين در حالي است كه افعال حوز

ظرفيتي  افعالي هستند دوظرفيتي كه در قالبهاي تك،و از اين رو) 9-11هاي  نمونه
  . گنجندميوضعيت ذهني ن

شناسان شناختي بررسي انطباقهاي  با توجه به چنين مالحظاتي است كه زبان
 استعاري قالبهاي ةرابط. دانند استعاري خاصِ رفتارهاي زباني و شناختي را ضروري مي

. هاي انتزاعي معناست ذهني يا كارگفتي با قالبهاي فيزيكي يا حركتي خاستگاه حوزه
 مند معاني يتي ديگري نيز وجود دارند كه به شكلي نظام افعال حركتي و وضعهمچنين

 گيرند شناسان شناختي بر همين اساس نتيجه ميزبان. كنند انتزاعي متفاوتي را منتقل مي
داللت  فعاليتهاي فيزيكي ةكه فعاليتهاي گفتاري و ذهني به صورت استعاري به حوز

 بر روي شناختي لعات ريشه جاي شگفتي نيست كه دستاوردهاي مطادر نتيجه. كنندمي
در پوشي دارند و  ها با يكديگر هم فعلهاي كارگفتي و وضعيت ذهني در برخي حوزه

 هاي له سبب بروز چندمعنايي در فعلهاي حوزهئاين مس. بعضي ديگر از يكديگر متمايزند
  . شود گفته مي پيش

 مرتبط كند و تواند معنايي را با معناي ديگر اما در يك قالب معنايي چه عاملي مي
دهد؟ يا جهت حركت به چه صورتي است و چرا يك  اين تغيير معنايي چگونه روي مي

كند و با معاني ديگر  معنا از يك قالب ملموس به معناي انتزاعي خاصي اشاره ميخرده
 اين ةافتد؟ در ادام شود و اساساً تغيير معنايي در يك قالب چگونه اتفاق مي مرتبط نمي

گيرند تا مشخص شود كه اين   افعال حسي، مورد بررسي قرار ميبخش شماري از
  .مندي با يكديگر دارند هاي معنايي ارتباط نظامحوزه

  
   بدن به جاي ذهن ة استعار.4
كنند، و گرا، معنا را مستقل از طبيعت و ادراك ذهني تعريف ميرويكردهاي عينيت”

ي با توجه به قابليتهاي بيولوژيكي يعن» تجسم«گرا، معنا را بر اساس رويكردهاي تجربه
). 267- 266: 1987ليكاف، (“ كنندهاي جسماني و اجتماعي انسان تعريف ميو تجربه

 حاصل از حواس ةويژه تجرب ن است كه معني بر اساس تجربه، بهاي» تجسم«منظور از 
اين واقعيت كه هر موجودي وجود جسماني ”به باور جانسون .  بنا شده است،جسماني
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اش هستيم، آنچه آنچه ما قادر به تجربه. رد، مستقيماً با درك معنا در ارتباط استدا
اندوزيم، با جسم ما و حضور برايمان معنادار است، و راهي كه از گذر آن تجربه مي

از همين رو است كه ). 109: 1989(“ جانبه و تنگاتنگ داردفيزيكي ما ارتباطي همه
  بدن به جاي ذهنة مطالعات مربوط به استعاره، از استعارشناسان شناختي در بيشتر زبان

گرفتنِ «؛ »اطاعت كردن«را به جاي » شنيدن«اهل زبان معموالً . كنند استفاده مي
و » خشم«، »عشق«را به عنوان جايگاه » قلب «،»درك كردن«را به جاي » فيزيكي

و » غم« را براي »تاريكي«؛ و »اميد«و » شادماني«را به جاي » روشنايي«؛ »شجاعت«
هاي باال، در  شناسان شناختي معتقدند كه ارتباط ميان واژهزبان. برند به كار مي» اندوه«

اما چگونگي . تمايل انسان به الگوگيري از افعال فيزيكي براي افعال ذهني، ريشه دارد
 .فتتوان به سادگي درياواسطه را در بسياري موارد نمي ايجاد پيوندي چنين مستقيم و بي

دهند كه مثالً تماشاي روشني نشان مي شناختي گوناگون بهپژوهشهاي رواناگرچه 
شود،  مي» تنش«رنگهاي روشن باعث افزايش روحيه، يا انقباض عضالني سبب بروز 

، »عسل ماه«، »زبانِ شيرين پارسي«هايي چون  ن ميزان شيريني يا تلخيِ استعارهليك
 انسان توان با آزمايش وضعيت چشايي رو نمي هيچ ا بهر» نيش و كنايه«يا » زهرخند«

آيد نخستين روزهاي زندگي مشترك به همان اندازه به جان انسان خوش مي. سنجيد
اما بايد توجه داشت كه وجود چنين . كه شيريني عسل به پرزهاي چشايي انسان

ي رنگها مثالً گرچه پيوند متقابل و روشني ميان ويژگيهاي فيزيك. روابطي الزامي نيست
شود، اما ممكن است شخصي در اتاقي با ديوارهاي زرد  و وضعيت روحي افراد ديده مي

اي ظريفي است كه اين مسئله حاكي از ناپايداري رابطه. هم دچار افسردگي شود
) 1999(ليكاف و جانسون . شود و استعاري برقرار مي هاي ملموسهمواره ميان تجربه

دريافتند كه ذهن انسان » جايگاه باالتر«با » ميت بيشترك«ي  با بررسي تناسب استعار
مثالً . كند ادراكي مستقيمي را برقرار ميةميان افزايش كميت و افزايش ارتفاع، رابط

ارتفاع لباسهايي «يا » آيد سطح مايع درون ليوان با ريختن نوشيدني بيشتر، باال مي«
. »شود ر روي آنها، بيشتر مياند با گذاشتن لباسهاي ديگ  شده كه درون كمد چيده

 ميان مفاهيم بسيار انتزاعي -البته به شكلي استعاري و مبهم- بديهي را ةهمين  رابط
 منطقيِ ةاما در هر حال، رابط. توان ديدنيز مي» عشق بيشتر«يا » دانش بيشتر«مانند 
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ه ب. شود هاي ملموس است كه سبب انگيزش انطباق استعاري مي نمونه حاكم ميان پيش
، با افزايش ميزان شادي »گنجيداز شادي در پوست خود نمي «ةهمين دليل، در جمل

است، هرچند ميان اين دو مفهومِ نامتجانس ظاهراً هيچ گويا حجم بدن نيز بيشتر شده 
 ة بدن به جاي ذهن، بر پايةاستعار”سويتسر معتقد است كه . اي متصور نيست رابطه
 ويژگيهاي شناختي و احساسات دروني و نيز به واسطةاي ميان تجربيات بيروني  رابطه

  ).21: 1990(“ شود انسان برانگيخته مي
  

   ديدن. 4-1
  :رودمعموالً در معاني زير به كار مي» ديدن«فعل حسي 

  واكنشهاي فيزيولوژيكي چشم در برابر نور) الف(
  .  بديع غرق لذت شدةمريم از ديدن آن منظر) 21(
  .ديداشت فوتبال ميامير نشسته بود د) 22(

  »تماس فيزيكي«معناي استعاري ) ب(
  .ديده بودزانوي راستش بد جوري آسيب ) 23(
  .ديدحاال ديگر دست امير را در دست خودش مي) 24(

  »نگهباني«معناي استعاري ) ج(
  ! چشمهات را خوب باز كن و اگر كسي را ديدي فوراً شليك كن) 25(
  !اي به آب ندهد دسته گل تازهحواست باشه، ببين يك موقع) 26(
  .ماندكوچكترين جنبشي از ديدش دور نمي) 27(

  »قائل بودن«يا » باور داشتن«معناي استعاري ) د(
مند ناديده  هاي نظام چنين مطالعاتي غالباً نقش استعاره را در پيدايش چندمعنايي) 28(

  . گيرندمي
  .ديديگرايس، فعلهاي بياني را هم داراي نوعي كنش م) 29(

  » شنيدن«معناي استعاري ) ه(
  !گهگوش كن ببين چي داره مي) 30(
  .گفتيها ميديدم پشت تلفن چي) 31(

  »تجربه كردن«معناي استعاري ) و(



١٠٤    

 
  

 

 

مريم سادات فياضي و ديگران

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

  .خيابانهاي تهران تا به حال چنين ترافيكي را به خود نديده بود) 32(
  .ايماز اين روزگار، نامراديها ديده) 33(
  

برقرار است، » بينش«و قالب ادراكي » ديدن«ن قالب حسي پيوند نزديكي كه ميا
هاي  به همراه ويژگيهاي ساختاري مشترك ميان اين دو قالب موجب پيدايش استعاره

همانند كاربرد  -نيز) و(و ) د(مثالً با اندكي دقت در كاربردهاي استعاري . باال شده است
اعل دستوري و سوگيري او توان منظر ف  مي- هاي الفدر نمونه» ديدن«غيراستعاري

 ادراك فاعل دستوري، ةهاي زير زاويبراي نمونه در استعاره. نسبت به مفعول را دريافت
  : آشكارا از باال به پايين است

  .بينمت ريز مي) 34(
  .زير پايتان را هم نگاه كنيد) 35(
  .بيندى خودش نمي خانوادهةامير هيچ كس را  در حد و انداز) 36(
  

، از )ها اي خاص از ميان ساير پديده گزينش ادراكي پديده(» سازيكانوني«توانايي 
 را با يكديگر» درك كردن«و » ديدن«ديگر سازوكارهاي شناختي انسان است كه قالبهاي 

كند، را فراهم مي» فهميدن«به جاي » ديدن«دهد و مجال كاربرد استعاري  پيوند مي
، مانع از ارتباط »شنيدن« فعل حسي در حالي كه غياب همين ويژگي شناختي در

 اى كه باعث ديدن يا فهميدنيعني آن گزينش آگاهانه. شودمي» فهميدن«استعاري آن با 
، اجسام گوناگون از »ديدن«شود، اساساً در سازوكار شنيدار وجود ندارد، زيرا هنگام مي

  .  نيستچنين» شنيدن«گيرند ولي در مورد زواياي مختلف در كانون ديد جا مي
با » حسي« افعال قالب ةبيش از هم» ديدن« مهم ديگر اينكه به طور كلي ةنكت

 .شود هاي حسي انسان از راه ديدن كسب ميمرتبط است، زيرا بيشترين تجربه» فهميدن«
  جهانةآوري اطالعات توسط انسان است، در حالي كه تجرب نخستين منبع جمع» ديدن«

 -  حتي اگر نگوييم ناممكن-»مس كردنل«و » شيدنچ«، »بوئيدن«پيرامون از طريق 
آنها » ديدن« اجسام از طريق ةگيري فاصل زيرا براي مثال، اندازه. بسيار دشوار است

 بنابراين.  به كمك حواس ديگر استتر از تخمين مسافتتر و دقيقبسيار آسان
 ة خود، رابطدهد كه اين در اختيار انسان قرار مي» فاصله «ةبار اطالعاتي در» ديدن«
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آموزي  مطالعات زبان. كندايجاد مي» درك كردن«و » ديدن«استعاري نزديكي ميان 
هاي ديداري به عنوان  كند كه كودكان از مختصه كودك نيز اين نكته را تأييد مي

از سوي . گيرند ، براي شناسايي و تفكيك مقوالت از يكديگر بهره مي مهمترين مؤلفه
آيد كه ناظران مختلف از ختلف يكسان است؛ كمتر پيش ميدر افراد م» ديدن«ديگر 
  . اندازي يكسان چيزهاي متفاوتي را ببينندچشم

 براي توصيف ساختمند. مند است  زباني بسيار زنده و نظامةدر جامع» ديدن «ةاستعار
 استعاري ة، گستر)21-36(هاي فرايندهاي ادراكي در زبان فارسي، گذشته از نمونه

گونه كه تصوير اجسام  به عنوان نمونه، همان. توان يافترا مي» ديدن«لب وسيعي از قا
نيز در » موضوع«، يا »بحث«، »گزاره«تواند به چشم بيننده، شفاف يا تيره آيد، يك  مي

از اين رو است كه در . باشد» مبهم« يا » تيره«، »شفاف«تواند  بينش ادراكي انسان مي
  . شودنشين مي هم» تاريكي«با » جهل«، و »روشن«با صفت » ذهن«يا » بيان«فارسي 
  

  شنيدن .4-2
، افزون بر فرايند حسي شنيدار كه معموالً با »شنيدن«كاربردهاي استعاري مربوط به 

 يا معناي حاصل» محتواي شنيدار«سر و كار دارد، بيشتر به » صدا«دروندادي از جنس 
  . نيز قابل جايگزيني است» دادن/گوش كردن«داللت دارد و با فعل » آواها«از 

  ). گوش كن(حرف مرا بشنو ) 37(
  چي گفتم؟) گوش كردي(شنيدي ) 38(
  ). دبه درد دلهايش گوش بده(گشت كه درد دلهاش را بشنوه امير دنبال يكي مي) 39(
  

 ،»پند گرفتن«شود، فعل شنيدن به ترتيب  هاي باال ديده مي گونه كه در نمونه همان
دهد و محتواي گفتار نيز به ترتيب عبارت  معني مي» كردندرك «و » توجه كردن«

داراي » شنيدن«بايد به خاطر داشت كه . »درد دل«و » نصيحت«، »حرف«است از 
 چندان» ديدن«، اما بر خالف )مانند برآورد فاصله(است » ديدن«ويژگيهاي مشتركي با 

گفتاري دارد زيرا اين فعل حسي، كاركرد مهمي در برقراري ارتباط . اختياري نيست
 بنابراين. »شنيدن«تقابل، مستلزم چنين ارتباطي مستلزم درك متقابل است و درك م

گيرد كه درك ويژگيهاي فيزيكي آواها با درك معناي آواها گفتگو هنگامي شكل مي
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شود، در بسياري از  آنچه شنيده مي» درك«پذيرش دروني عقايد در معنيِ . همراه باشد
» گوش كردن به حرف گوينده «ةجمل. شود اي شنيدن فيزيكي همراه ميه مواقع با واژه

. ، يا حتي تلويحاً نيازمند اطاعت از خواست او است»فهميدن منظور گوينده«به معني 
 يكي» توجه كردن«يا » اطاعت كردن«و » شنيدن«رسد چنين ارتباطي ميان  به نظر مي

  :رسدر به گوش مياز همگانيهاي زباني است كه از جمالت زير آشكارت
  .گوشم با شماست) 40(
  .ارتش گوش به فرمان رهبري است) 41(
  . شنوي داردامير از علي خيلي حرف) 42(
   

  بوييدن، چشيدن و بسودن. 4-3
 »فهميدن«غالباً در معناي استعاري » شنيدن«و » ديدن«در حالي كه قالبهاي حسي 

 معموالً قالبهاي ،شايي و بوياييروند، افعال حسي مربوط به بساوايي، چبه كار مي
هاي انتزاعي  تجربهگذاريانگيزند و به كار ارزشمي عاطفي و احساسي را در ذهن بر

 لمس«و » چشيدن«، حواس دور انسان هستند در حالي كه »شنيدن«و » ديدن«. آيندمي
 ارزشي بسيار» چشيدن«فعل حسي . اند  لمس شدهنيازمند تماس واقعي با شيء» كردن

چيزي كه در نظر يك شخص بسيار . شخصي دارد و از فردي به فرد ديگر متفاوت است
  قالب چشايي،از اين رو. نمايد، براي ديگري ممكن است مانند خوردن زهر باشد لذيذ مي

ترين ، بيانگر دروني»لمس كردن«. بيشتر براي بيان استعاري رنج يا لذت كاربرد دارد
ارزش اين قالب گذشته از . رودز عالقه يا تنفر به كار ميعواطف انسان است و براي ابرا

كند، به لحاظ ماهوي نيز  از فردي به فرد ديگر تغيير مي» نچشيد«آنكه همچون 
  استعارية، رابط»لمس كردن«و » چشيدن«در مقايسه با » بوييدن«. بسيار متنوع است

ستند كه در قالبهاي حسي هايي ههاي زير استعارهنمونه. كمتري با قالبهاي ذهني دارد
  :اندساخته شده» بوييدن«و » چشيدن«، »بسودن«

  . زن بدبختي را با پوست و استخوانش لمس كرده بود) 43(
  .اي فقر را نچشيدهةتو هيچ وقت مز) 44(
  .آيدبوي خوبي از اين ماجرا نمي) 45(
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   گيري  نتيجه.5
ر استعاري از افعال مربوط سخنگويان فارسي براي بيان وضعيتهاي ذهني خود به طو

وجه  هيچ اين كاربرد استعاري افعال حسي به. كنندبه قالبهاي حسي استفاده مي
 يكي و حوزة دريافت فيزةتصادفي نيست، بلكه از پيوندي نظاممند ميان قالبهاي حوز

 هايي منفرد و منحصر به فرد نيستند،از اين رو چنين استعاره. گيرد ادراك ذهني مايه مي
به قياس ادراكات ذهني انسان . شوندكه از انطباق  يك قالب بر قالبي ديگر حاصل ميبل

از سوي . آيند  افعال حسي به بيان در ميةشوند و به وسيل اش درك مي هاي حسيبا تجربه
ديگر، كاربردهاي مجازي افعال حسي موجب انباشت معاني استعاري اين گونه افعال بر 

  .انجامدشود و از اين راه به چندمعنا شدن آنها ميتنها معناي صريحشان مي
 خواه به دليل تغيير شرايط بيروني و خواه به علت تجديد انطباقهاي - اگرچه

دريافت ذهني انسان از دنياي پيرامونش ثابت  -خودخواسته ميان قالبهاي گوناگون
ري منظمي كه نيست، ولي گاه همين انطباقهاي ظاهراً ناپايدار به دليل تشابهات ساختا

 هاي وجود استعاره. آيندشوند تا به صورت استعاره در ميبا يكديگر دارند آنقدر تكرار مي
كم حاكي از نقش اساسي آنها در چندمعنا شدن  ادراكي در چنين مقياس بزرگي دست

به اين ترتيب كه هر قالب حسي افزون بر معنايي صريح، شماري . افعال حسي است
  خود، از قالبهاي معنايي ديگرةبا معناي اولي» شباهتشان«به دليل معناي ضمني را هم 

معاني يك واژه را از ميان به اين صورت كه گويشوران زبان خرده. »كند جذب مي«
كارگيري مكرر و به» گزينش «ةپس از مرحل. »گزينندبرمي«معاني قالبهاي مشابه خرده
معاني مورد نظر آزادانه از  رود و خردهيرز ميان قالبها از ميان ممعاني مشترك، مخرده

 شده، سبب پيدايش معاني جذب در چنين شرايطي خرده. شوند گر ميقالبي جذب قالب دي
يابد و به عنوان   افعال عضو در آن قالب تسري ميشوند كه به همة نايي استعاري ميمع

در طول مقاله گونه كه  همان. شود لغت نيز فهرست مي هنگ بخشي از معناي واژه در فر
ن هاي موجود در آ معاني جذب شده از يك قالب براي تمامي واژهگفته شد غالباً خرده

 كاربرد استعاريِ افعال حسي تابع سازوكاري چنان منظم بنابراين. يابدقالب كاربرد مي
شوند و در نهايت به است كه طي آن، قالبهاي معنايي بارها با يكديگر منطبق مي

  .انجامندين افعال ميچندمعناشدگي ا



١٠٨    

 
  

 

 

مريم سادات فياضي و ديگران

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

  كتابنامه
  ، تهران، مركز نشر دانشگاهيمعاني و بيان ،)1376(تجليل، جليل 

   انتشارات آگاهة، تهران، موسسصور خيال در شعر فارسي ،)1375(شفيعي كدكني محمدرضا 
  ، تهران، انتشارات فردوسبيان و معاني ،)1381(شميسا، سيروس 

، تهران انتشارات مختصري در معاني و بيان فارسيآيين سخن  ،)1377(اهللا صفا، ذبيح
  ققنوس

  مهر ، تهران، انتشارات سورةشناسيدرآمدي بر معني ،)1379(صفوي، كورش 
  ، تهران، انتشارات سمت معاني و بيان ،)1376(زاده رضا علوي مقدم، محمد و اشرف

وابسته به (كتاب ماد ، تهران، شناسي سخن پارسيبيان، زيبايي ،)1368(الدين كزازي، جالل
  )نشر مركز

   نشر هماة، تهران، موسسبالغت و صناعات ادبي ،)1377(الدين همايي، جالل
 ةنام ، پايانرويكردي شناختي:  زمان در زبان فارسيةبررسي استعار ،)1382(يوسفي راد، فاطمه 

  .كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس
Asher, R.E. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics, London, 

Pregmon Press 
Croft, William and Cruse, Allen D. (2004) Cognitive Linguistics, Cambridge, 

Cambridge University Press 
Fillmore, Charles, J. (1976a) ”Frame semantics and the nature of language”, 

Origins and Evolution of Language and Speech, Steven, R., New York, 
Academy of Sciences pp. 20-32 

Fillmore, Charles, J. (1976b) “The need for frame semantics within 
linguistics”, Statistical Methods in Linguistics, 12, pp. 5-29 

Fillmore, Charles, J. (1977) “Scenes and frame semantics”, Linguistic 
Structures Processing, Zampolli, A., Amsterdam& New York, North 
Holland Publishing Company, pp.55-81 

Fillmore, Charles J. (1982) “Frame Semantics”, Linguistics in the Morning 
Calm, Seoul, Hanshin, Linguistic Society of Korea, pp. 111-137 

Givón, Talmy (1973) “The Time-Axis Phenomenon”, Language, 49, pp. 
890-925 

Johnson, Mark (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, 
Imagination, and Reason, Chicago, Chicago University Press  

Johnson, Mark (1989) "Image Schematic bases of Meaning", RSSI 
(Researches Szmiotique Semiotic Inquiry), 9, pp. 109- 118 



  109   ...عناخاستگاه استعاري افعال حسي چندم
 

  
 

 
  ، ششمشمارة   

 1387  زمستان 

Lakoff, George (1987) Women, Fire and Dangerous Things: What Categories 
Reveal about the mind, Chicago, Chicago University Press 

Lakoff, George and Johnson, Mark (1980) Metaphors We Live By, Chicago, 
Chicago University Press 

Lakoff, George (1994) "What is a Conceptual System? " In Overton and 
Palermo (eds.), The Nature and Ontogenesis of Meaning, New Jersey, 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers 

Lakoff, George and Johnson, Mark (1999) Philosophy in the Flesh: The 
Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, New York, 
Basic Books 

Lee, David (2001) Cognitive Linguistics, Oxford, Oxford University Press 
Levinson, Stephen, C. (1983) Pragmatics, Cambridge, Cambridge University 

press 
Ortony, Andrew (1979) Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge 

University Press 
Saeed, John, I. (1997) Semantics, Oxford, Blackwell Publishers 
Sweetser, Eve (1974) "Polysemy Vs. Abstraction: Mutually Exclusive or 

Complementary?", In D. Ferder, M. Niepoquj, V. Nikiforiodou &  M.Van 
Clay (eds.), Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Berkeley 
Linguistics Society, Berkeley, Berkeley Linguistics Society, pp. 528-538. 

Sweetser, Eve (1990) From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and 
Cultural Aspects of Semantics Structure, Cambridge, Cambridge 
University Press,  

Traugott, Elizabeth Closs (1974) “Explorations in Linguistic Elaboration; 
Language Change, Language Acquisition, and the Genesis of Spatio-
Temporal Terms". In John M. Anderson and Charles Jones (eds.), 
Historical Linguistics. Amsterdam, North Holland, pp. 263-314 

 
 


