
 
  

    
    

  
  
  
  
  

   چگونگي درك استعاره در زبان فارسينگاهي تازه به 
  

  ٭راحله گندمكار
  همدان ،شناسي دانشگاه بوعلي سينادانشجوي دكتري زبان

  
  چكيده

توانـد در درك معنـي    ترين مسائل در بررسي استعاره، تعيين واحدي اسـت كـه مـي    يكي از مهم
عنوان واحد بررسي معنـايي مـدنظر قـرار     واژه به اًغالبدر سنت مطالعة معني، . استعاره عمل كند

است تحليل درستي از درك واحدهاي استعاري زبان بـه   چنين نگرشي تا كنون نتوانسته و  گرفته
بـه دليـل   . اين مقاله بر آن است تا نشان دهد واحـد درك اسـتعاره چـه بايـد باشـد     . دست دهد

اند تا به كمـك   ري مورد توجه قرار گرفتههاي استعا گستردگي بحث، در نوشتة حاضر صرفاً صفت
برخالف آنچه در سنت مطالعة استعاره مطرح  ،هاي صفتي ها ثابت شود كه درك استعاره اين داده

هـا   شود، در سطح واژه قابل بررسي نيست و به درك واحدهاي همنشين اين دسته از استعاره مي
گيـرد، واحـد    جمله شكل مي ةدرك در الي بنابراين، با توجه به اينكه. است در سطح جمله وابسته

  .در نظر گرفت» جمله«معني را بايد  ةمطالع
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  مقدمه - 1
لي ئاز مسـا  ه،گيري استعاره در متون ادبي و كاربرد آن در مكالمات روزمـر  چگونگي شكل

را بـا  ايرانـي و غربـي   شناسـان متعـدد    گران ادبيـات و زبـان  تنها ذهن پژوهشـ است كه نه
 ةدر مطالعـ  آنهـا توجـه   ،، بلكـه تـا چنـدي پـيش     هاي سنتي و جديد درگير كرده نگرش

 ةرسد كه در چنـد دهـ   چنين به نظر مي. استهله معطوف بودأهمين مس هاستعاره صرفاً ب
رويكردهـاي جديـد   . سـت ا درك استعاره اهميت بيشتري يافتـه اخير، بحث درباب چگونگي 

هاي سنتي بـه   با نگاهي كامالً متفاوت از نگرش ،شناختي شناسي شناسي، نظير معني معني
آنچـه در برقـراري   . پردازنـد  معنـايي و پركـاربرد مـي    ةل مربوط به اين پديدئبررسي مسا

بـا توجـه بـه     وكند، درك متقابل سخنگويان از يكديگر است  ارتباط نقش اساسي ايفا مي
درك ايـن   كيـف  و ، اهميـت آگـاهي از كـم    هربرد بودن استعاره در گفتگوهاي روزمـر پركا

  . شود فرايند معلوم مي
به بررسي  -  نه در چهارچوب رويكردهاي غالب امروزي - حاضر با نگاهي جديد  ةدر مقال    

سـت،  در آن جنبه از رويكرد ادراكي كه مـدنظر نگارنـده ا  . ايم ختهپرداو ارزيابي اين فرايند 
درواقـع تمـايز   . آورنـد  صورت استعاري امكان درك آن را فراهم مي درك عناصر همنشينِ

بـه ايـن معنـي كـه     . قابل طرح نيسـت  1»هاي مفهومي استعاره«و » هاي واژگاني استعاره«
ها، خواه مفهومي و خواه واژگاني، صرفاً براساس واحـدهاي همنشـين قابـل     تمامي استعاره

ترين وجه تمايز رويكرد حاضر و ساير رويكردهاي مطرح به ويـژه   همله مأاند و اين مس درك
توجـه نگارنـده صـرفاً بـر صـفات       ،به دليل گستردگي بحـث . شناسي شناختي است معني

هـا در  هـايي از آن  پس از معرفي صفات استعاري و طرح نمونـه . است شدهاستعاري معطوف 
. پرداخـت ن پديـده خـواهيم   زبان، به بررسي چگونگي درك ايـ  جمالت سخنگويان فارسي

براساس شم زباني نگارنده گردآوري و در قالب جمالتي مطـرح   ،شده هاي ارائه تمامي نمونه
  . زبان كاربرد دارند بسياري از سخنگويان فارسي ةاند كه در مكالمات روزمر شده

  
  استعاره ةمطالع ةپيشين - 2

زياد كوفي   بن ابوذكريا يحيي نالقرآ  معانيدرباب استعاره، كتاب موجود نخستين پژوهش 
نـام   غيـر   ناميـدن چيـزي بـه   از فراء استعاره  ةبه عقيد. است) ق  207متوفي (ملقب به فُراء 

                                                 
1. conceptual metaphors 
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 كنـد  هايي از استعاره در قرآن اشـاره مـي   او در اين اثر به نمونه. آيد مي دستاش به  اصلي
خـود، اسـتعاره را    البـديع  نيـز در كتـاب  ) ق  296متوفي (معتز   بن هللاعبدا. )3: 1383صفوي، (

تـرين پـژوهش را دربـاب     شايد بتـوان دقيـق  . داند اش مي كاربرد لفظ در غير معني اصلي
متـوفي  (هاي عبـدالقاهر جرجـاني    استعاره و در چهارچوب سنت مطالعات ادبي، به بررسي

گيـري   جرجاني معتقـد اسـت كـه در شـكل     .)4: همان( نسبت داد اسرارالبالغهدر ) ق  474
اره، ضمن جدا شدن نام اصلي يك شئ از آن، نام ديگري برحسب شباهت ظاهري و استع

به بعد الگـوي   قمريترين كتابي كه از قرن هفتم  مهم. شود ارتباط عقلي جايگزين آن مي
الدين  شمس ةنوشت المعجم في معايير اشعار العجماست،  تحقيق در اين زمينه قرار گرفته

 ةتقاد او، استعاره نـوعي مجـاز اسـت كـه براسـاس عالقـ      به اع. قيس رازي است  بن محمد
مثابـه  در تمامي اين رويكردهاي سنتي، اسـتعاره بـه   ).5: نهمـا (شباهت ساخته شده باشد 

اي  حتي در چند سال اخير نيـز متخصصـان ادبـي   . است شگردي ادبي در نظر گرفته شده
و تنهـا  » اسـتعاره «ا ر» مشـابهت  ةمجاز به عالقـ «نظير شميسا نوع خاصي از مجاز، يعني 
  ).124- 125: 1380صفوي، (اند  نوع مجاز مرسوم در زبان ادب برشمرده

صفوي كورش گيري و درك استعاره در آثار  ترين بررسي درباب چگونگي شكل مفصل
او با نگاهي متفاوت به استعاره در سنت مطالعات ادبـي، عملكـرد ايـن    . خورد به چشم مي

كـه  دهد  سخنگويان نيز مورد مطالعه قرار مي ةمكالمات روزمر فرايند را در زبان خودكار و
  .از آن استفاده خواهد شدحاضر  ةهاي مختلف نوشت در بخش

اسـت،   اسـتعاره پرداختـه   ةكـه بـه مطالعـ     رحسب اسناد موجود، نخستين غيرايرانـي ب
آن  ةآورد كه بر پايـ  اي از مجاز به حساب مي او در فن شعرش استعاره را گونه. ارسطوست

آگوستين قديس در  ةه عقيدهمچنين ب. ديگري شود ةاي برحسب تشابه جايگزين واژ واژه
استعاره عبارت است از كاربرد واژه با معنـايي مناسـب در معنـايي نامناسـب      ،الهي ةمدين

 در و بلومفيلـد  شناسـي  اي در معنـي  رسـاله شناساني چون برآل در  زبان. )5: 1386صفوي، (
از ديگر كساني كـه  . شمارند ترين عوامل تغيير معني برمي يكي از مهم نيز استعاره را زبان

، آگدن و ريچاردز ،توان به اولمان اند، مي با نگرشي كمابيش مشابه استعاره را بررسي كرده
و ليكاف و  آورند ها به حساب مي استعاره را بازي دال الكان و دريدا. و ياكوبسن اشاره كرد

  . هاي مفهومي، در مطالعات استعاره نقشي ويژه دارندستعارهبا طرح بحث ا جانسون نيز
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در » اسـتعارة مفهـومي  «هـاي متعـددي دربـاب     در زبان فارسي هم مقاالت و نوشـته 
توان به مقاالت حسـين شـيخ    از جمله ميكه اند  رويكرد شناختي به رشتة تحرير درآمده

آنچـه  . اشاره كـرد  )1390( آبادي و فائزه عرب يوسف )1389(، زهره هاشمي )1388(رضايي 
حائز اهيمت است، تفاوت ديدگاه مقالة حاضر با ديـدگاهي اسـت كـه منحصـراً در قالـب      

بـه مسـأله   » ادراكـي «در اين مقاله از منظري  ، زيراشود شناسي شناختي مطرح مي معني
  . است نگريسته شده

  
  گيري استعاره شكل - 3

ـ  از آنجا كه از استعاره تحت عنوان عالي شـود، بررسـي و درك    وع تشـبيه يـاد مـي   ترين ن
آنچـه تحـت   . است» تشبيه«گيري آن در جمله مستلزم آشنايي با صنعت  چگونگي شكل

 ةجملـ «شود كه  اي ظاهر مي است، در قالب جمله در فن بيان مطرح شده» تشبيه«عنوان 
، نـد از مشـبه  ا اين جمله متشكل از چهار جزء سازنده است كه عبارت. نام دارد» تشبيهي

تـوان در   نمود اين چهار جزء را مي. )264: 1379صـفوي،  (به، و وجه شبه ادات تشبيه، مشبه
  :مشاهده كرد 1 ر جملةاي نظي جمله

 .قليون الغر استرضا مثل ني) 1

را تشبيهي كامـل   ةاست، زيرا هر چهار جزء يك جمل» تشبيه مفصل«از نوع  1 ةجمل
. اسـت  تشـبيه شـده  » ني قليون«آيد و به  ميبه حساب » مشبه«در اين جمله، رضا . دارد

به مشبه» ني قليون«. دهد ادات تشبيه است كه شباهت ميان دو چيز را نشان مي» مثل«
شـبه محسـوب    وجـه » الغـر «ايـم و درنهايـت،    است كه الغري رضا را به آن تشبيه كرده

اگـر  . ودش معرفي مي» به مشبه«و » مشبه«شود، يعني آنچه تحت عنوان شباهت ميان  مي
تشـبيهي بـه    ةتشبيهي حذف كنيم، انـواع ديگـري از جملـ    ةهريك از اين اجزا را از جمل

  .اند قابل مالحظه 3و  2هاي  ايم كه در نمونه دست داده
 .قليون استرضا مثل ني) 2

 .قليون استرضا ني) 3

تشـبيهي   ةشـبه از جملـ   است كه با حذف وجـه » تشبيه مجمل«اي از  نمونه 2 ةجمل
هستيم كـه بـا   » تشبيه بليغ«گيري  شاهد شكل 3 ةدر جمل. شود ه دست داده ميكامل ب

  :را در نظر بگيريد 4 ةاكنون جمل. شودحذف ادات تشبيه از تشبيه مجمل ساخته مي
 قليون رو داري؟تو شماره تلفن ني) 4
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اسـت و در   حـذف شـده   ،به جز مشبه ،تشبيهي ةدر اين جمله تمامي اجزاي يك جمل
كـار   بـه  به عبارت ديگر، در استعاره تنها جـزء . سروكار داريم» استعاره«ي با چنين شرايط

ضـمن حفـظ معنـي و    » قليـون نـي « ةواژ. )29: 1387صـفوي،  (است » به مشبه«شده  گرفته
  ايـن مفهـوم   . اسـت » رضـا «اسـت كـه همـان     مفهوم خود، مفهوم ديگري هم پيدا كـرده 

 ةرا بشناسـند و ثانيـاً جملـ   » رضـا «كـه اوالً   رودتنها براي افرادي به كار مـي » قليونني«
  .را از پيش بدانند 4تشبيهي 

 و باشـد واند عاملي براي جانشيني آنهـا  ت بايد توجه داشت كه صرفاً تشابه دو واژه نمي
تجربيات روزمـره افـراد، باورهـاي    . نقش الگوهاي شناختي اهل زبان را نبايد ناديده گرفت

شـوند كـه    گيري نوعي الگوي شناختي مي سبب شكل قومي و مليتي و فرهنگ اهل زبان
بسا بسياري از آنها مبناي عقلي، علمـي يـا منطقـي محكـم و مسـتدلي ندارنـد، ولـي        چه

 مـثالً . )58- 61: 1388گنـدمكار،  (انـد   همچنان بر مفاهيم فكري و زباني افـراد سـايه افكنـده   
كنند و هيچ مـادري   ه ميتشبي» جوجه«يا » غنچه«بسياري از مادران، نوزادان خود را به 

تشـبيه كنـد، گويـاي همـين     » گوسـاله «يـا  » توله سگ«ش را به كنيست كه فرزند كوچ
  .باورهاي فرهنگي و الگوهاي شناختي در ميان سخنگويان زبان است

اي  جـاي واژه  اي به شكل اسـتعاري بـه   اربرد واژهحائز اهميت ديگر اين است كه ك ةنكت
بلكه ايـن   نيست،جاي لفظي ديگر در يك معني متفاوت  به يك لفظ كاربردبه معني  ،ديگر

ايـن همـان   . گيـرد  معنايي اين دو واحد واژگـاني صـورت مـي    ةانتخاب همراه با حفظ رابط
، كـه براسـاس آن، معنـي    شـود  ياد مي 1»معني مضاعف«عنوان  بهشرايطي است كه از آن 

اند و گويي در هم ادغـام   عالزمان و به موازات يكديگر فاصلي و واحد استعاري به شكل هم
هـا يـاد    عنوان بـازي دال  بهتوان از چنين فرايندي  بنابراين نمي ).115: 2008 2مولر،( اند شده
كنند و اين واژه را بـه   تشبيه مي» كاكتوس«ها زبان مادرشوهر را به  زنبرخي از  مثالً. كرد

جـاي   توانستيم بـه  ح باشد، ميها مطر ازي دالباگر قرار بود . برند كار مي صورت استعاري به
گرد استفاده كنيم، زيرا هر دوي اين اشيا تيزند، ولـي   كاكتوس از سوزن ميخي يا سوزن ته

  .تهاي تيز آن بيشتر اس كاكتوس هم از نظر ظاهري به زبان شباهت دارد و هم تعداد تيغ

                                                 
1. double meaning 
2. Müller 
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 شناسي شناختي استعاره در معني - 4

مطـرح   )1987(ليكـاف   جـورج  بار به همتكه نخستين» شناسي شناختي معني«اصطالح 
شناسي شناختي به زبان  نگاهي كه معني. كرد اب جديدي را در نگرش به معني بازشد، ب

بينـايي،   ةو رفتار زباني انسان دارد، دقيقاً همانند نگاه به ساير قواي شناختي همچون قـو 
ك صورت زباني و معني درواقع مفهومي است كه در اثر كاربرد ي. استدالل و جز آن است

گيـرد و ايـن تجسـم مجـدداً در      عيني و يا حسي يك موقعيت در ذهن شكل مـي  ةتجرب
بـه عبـارت ديگـر، مقـوالت ذهنـي انسـان از طريـق        . شـود  هاي زبان منعكس مي ساخت

شناسان شناختي بر اين باورند كه انسان از هـر تجربـه    معني. گيرند تجربيات او شكل مي
هاي زبان در اثـر كـاربرد در شـرايط مختلـف، اشـكال       و ساخت پردازد سازي مي به مفهوم

اسـتعاره نيـز از جملـه    . شـوند  هاي مختلـف مـي   سازي يابند و منجر به مفهوم متفاوتي مي
ناپذير زبان انسان در اين رويكرد مورد بررسـي   جدايي ةمثابه مشخصمفاهيمي است كه به

  ). 24- 26: 1388گندمكار، (گيرد  قرار مي
داننـد، بلكـه آن را   ان شناختي استعاره را منحصر به زبان ادب و شـعر نمـي  شناس معني

 ةبه عقيد. آورندهاي جهان خارج به حساب مي عنصري الزم براي انديشيدن در مورد پديده
هـاي  سـازي  مفهـوم  ،به عبارت ديگر ،فكر كردن درمورد يك پديده ،هاي مختلفروش آنها

شود و درواقع، استعاره بارزترين تجلـي   ناگون ميهاي گوگيري استعاره مختلف سبب شكل
هاي يك بر اين استعاره تنها منحصر به واژه افزون ).6- 7: 2001 1لي،( شناخت در انسان است

يونگر و ( توانند ساختاري استعاري داشته باشند هاي زباني مي زبان نيست، زيرا تمامي ساخت
شناسان شناختي، با طرح اره از ديدگاه معنيتر استع براي معرفي دقيق ).116: 1996 2،داشمي
     :دهيمميرا ادامه  اي از زبان فارسي بحث نمونه

راه ، ولـي هميشـه   سر دوراهي مونده بودتو زندگي بارها . اي بود احمد آدم عاقل و خودساخته )5
وقـت   و هـيچ  گذاشت هر مانعي را پشت سر مي فشبراي رسيدن به هد. كرد درست را انتخاب مي

بايـد  «: گفـت  شخصيت جالبي داشت، هميشـه مـي  . داد سر راهش قرار بگيره ه كسي اجازه نميب
راه پـيش  بياندازي و يـك نگـاه بـه     ات كجا واسادي، يك نگاه به راهي كه رفتي تو زندگيببيني 
  .رسيد به آخر خطولي اون هم تو هشتاد سالگي  زندگي پر فراز و نشيبي داشت،. »روت

                                                 
1. Lee 
2. Ungere and Schmid 
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مفاهيم استعاري متعددي است كه  ةمطرح شد، دربردارند 5 ةنمونمتن كوتاهي كه در 
. دهـد مـي  دستبه »طي مسير«و » سفر«را در قالب مفهوم » زندگي«توصيف ملموسي از 

انـد، بيـاني اسـتعاري بـراي      آورده شده ايرانيكبه شكل  5 ةتمامي واحدهايي كه در نمون
شناسان شناختي در گام  معني .است» زندگي«تر و ملموس مفهوم انتزاعي  توصيف روشن
 2»لفـظ زبـاني اسـتعاري   «و  1»مفهـومي  ةاستعار« ةاستعاره، ميان دو مقول ةنخست مطالع

مفهـومي   ةشود، درواقع شامل دو حـوز  معرفي مي» مفهومي ةاستعار«آنچه . اند تمايز قايل
به . شود مي مكنمفهومي ديگر م ةمفهومي به كمك حوز ةاست كه در آن درك يك حوز

مفهومي  ةاگر قرار باشد استعار. استاي مفهومي  استعاره» زندگي سفر است«ين ترتيب، ا
بـر ايـن   . سروكار داريم» لفظ زباني استعاري«در قالب واحدهاي زباني بيان شود، آنگاه با 

، »سـر دو راهـي مانـدن   « و »راه درست را انتخاب كردن«، »رسيدن به آخر خط«اساس، 
  :توان همين شرايط را ديد نيز مي 6 ةدر نمون. شوند محسوب مي هايي از اين مقوله نمونه

 .مون بين مامان و داداشم جنگ به پا شد ديروز تو خونه) 6

 تـر  راحت» جنگ« ةبه كمك مفهوم واژ» مباحثه«بينيد، درك مفهوم  طور كه مي همان
بـه  «ومي و مفه ةاستعار» مباحثه جنگ است«بنابراين در اينجا نيز . نمايد تر مي و ملموس

 ةبينيم كه هر استعار به اين ترتيب مي. آيد لفظ زباني استعاري به حساب مي» پا شدن جنگ
  .اند مفهومي الگويي براي بيان مفاهيمي است كه هر يك مبتني بر آن الگو شكل گرفته

 ةحـوز «و  3»مبدأ ةحوز«مفهومي شامل دو  ةشناسان شناختي، استعار معني ةبه عقيد
مفهومي مقصد را  ةاي مفهومي است كه به كمك آن حوز مبدأ حوزه ةزحو. است 4»مقصد

هـاي   حـوزه » جنـگ «و » سفر« 6و  5 ةدر دو نمون). 3- 5: 2010 5،وچشكـو ( كنيم درك مي
  .هاي انتزاعي مقصدند حوزه» مباحثه«و » زندگي«ملموس مبدأ و 

ي اصــل ةتــوان در ســه دســت هــا را مــي شناســان شــناختي اســتعاره از ديــدگاه زبــان
حاضر  ةهاي نوشت از آنجا كه داده. بندي كرد طبقه 8»جهتي«و  7»ماهيتي« 6،»ساختاري«

                                                 
1. conceptual metaphor 
2. metaphorical linguistic expression 
3. source domain 
4. target domain 
5. Kövecses 
6. structural 
7. ontological 
8. orientational 
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اند، در ادامه صرفاً به معرفي همين دسته از  بندي هاي ماهيتي قابل طبقه در قالب استعاره
  :پردازيم ها مي استعاره

  .زندگي فريبم داد )7
  .چيز را خراب كرد اضطرابم همه )8
  .ماس بگيرفردا با احمد ت )9

 شناسـان  معنـي . توان مشاهده كرد مي 9و  8، 7 ةماهيتي را در هر سه جمل ةنمود استعار
، مفاهيم و يا چيزهاي غيرمادي، ناملموس و انتزاعي »ماهيتي ةاستعار«شناختي به كمك 
چيزهايي را كه درمـورد ماهيتشـان    .كنند فيزيكي و ظرف تلقي مي يءرا به مثابه ماده، ش

ك و ناكافي داريم و يا حتي هيچ شناخت قابل دركي از آنها نداريم، به كمك اطالعات اند
آنچـه در فراينـد   . پـذيريم  ماهيتي در قالب يك پديـده يـا رخـداد ملمـوس مـي      ةاستعار

در  ).37- 40: همـان ( اي از تجلـي ايـن نـوع اسـتعاره اسـت      دهد، نمونه رخ مي 1»تشخيص«
آيد كه از ويژگي انساني برخوردار شـده   موجودي جاندار به حساب مي» زندگي« 7 ةجمل
اي ملمـوس تلقـي    را چـون مـاده  » اضطراب«، 8 ةدر جمل. تواند انسان را فريب دهد و مي

در جملـه ظـاهر   » اضـطرابم «ايـم كـه بـه شـكل      كرده و آن را به مالكيـت خـود درآورده  
را بـه   ايـم و آن  قايل شـده » تماس«، اين ماهيت جسماني را براي 9 ةاست و در نمون شده

  . ايم مطرح كرده» تماس گرفتن«شكل 
روشـني دريافـت    توان به شناسان شناختي مي با توجه به آنچه گفته شد، به زعم معني

شان در همين دسته قابـل   كه تمامي صفات استعاري به دليل ماهيت ناملموس و انتزاعي
  .خواهيم كرد در بخش بعد توجه خود را صرفاً به صفات استعاري معطوف. اند بندي طبقه
  

  هاي استعاري صفت - 5
  هاي استعاري در زبان ادب صفت - 1- 5

تـرين   اشاره كرديم، در سنت مطالعات ادبي، استعاره به مثابـه عـالي   3كه در بخش چنان
از . كار رود به به گيرد كه از ميان اركان تشبيه، تنها مشبه نوع تشبيه در شرايطي شكل مي

نشيني سروكار داريم؛ بـه  طي با دو محور جانشيني و همشناسي در چنين شراي منظر زبان
ديگـري   ةجـاي نشـان   اي از محور جانشيني بـه  اين معني كه به دليل تشابه معنايي، نشانه

                                                 
1. personification 
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تـوان اسـتعاره را    بـر ايـن اسـاس مـي    . گيرد نشيني قرار مير محور همبشود و  انتخاب مي
وي تفاوت ظريفي ميان تشـبيه  صف ةچند كه به گفتترين نوع تشبيه تلقي كرد؛ هر ردهفش

در تركيب با هم » تشبيه بليغ«به در  كه مشبه و مشبه هنگامي .خورد و استعاره به چشم مي
 چنـين  در. هسـتيم » نشانداري همنشيني«گيرند، شاهد نوعي  نشيني قرار مير محور همب

ر قـرار  يابد كه اين دو نشانه به دليل تشـابه در تركيـب بـا يكـديگ     شرايطي خواننده درمي
به ديگـر   رود و مشبه از ميان مي» استعاره«نشيني در در حالي كه نشانداري هم اند؛ گرفته

  ).130: 1380صفوي، (شبيه به مشبه نيست، بلكه خود مشبه است 
كنـيم، خواننـده را در    در ادب فارسـي اسـتفاده مـي   » لب چون لعـل «وقتي از تشبيه 

او هنگام رويارويي با واحدهايي كه بر . است» لب«دريابد سخن از دهيم تا  فضايي قرار مي
اي خواهد بود كه در ارتباط بـا   اند، به دنبال نشانه نشيني در كنار هم قرار گرفتهمحور هم

قرار دهيم، اين امكان براي خواننده فـراهم  » لب«را به جاي » لعل«ولي اگر . باشد» لب«
تـوان   يـن مـورد در ادب فارسـي مـي    در ا. به معني دلخواه خود برسد» لعل«آيد تا از  مي

  :را نمونه آورد ... »گيسو«جاي  به» كمند« ،»چشم«جاي  به» نرگس«كاربرد 
 بـان دارد  بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايه )8

  
بهار عارضش خطّي به خون ارغـوان دارد  

 

» گـل «، »يـار پرسـتيدني  «در جانشيني با » بت«، كه بيتي از حافظ است 8در مثال 
ايـن همـان   . سـت ا كـار رفتـه   به» جعد موي يار«جاي  به» سنبل«، و »صورت يار« جاي به

 ةو در مجموع  مطرح شده» استعاره«شرايطي است كه در سنت مطالعات ادبي، تحت نام 
  .است در نظر گرفته شده» زبان ادب« ةويژ ،وسيعي از مطالعاتي از اين دست

  
  هاي استعاري در زبان خودكار صفت - 2- 5

گيـري   استعاره در شكل ةگوياي كاربرد گسترد ،زبانسخنگويان فارسي ةروزمرگفتگوهاي 
 9هـاي   تر شدن مطلب نمونه براي روشن. جمالت و انتقال مفاهيم متعدد ميان افراد است

  :گيريمميرا در نظر  13تا 
  .دفعه خراب شدكردم، اما يك داشتم نقشم رو خوب بازي مي. الف) 9

  .دفعه سه شدكردم، اما يك قشم رو خوب بازي ميداشتم ن. ب    
  !ات رو بفروش ديگه اون ماشين قراضه. الف) 10

  !اون ماشين لگنت رو بفروش ديگه. ب      
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  !، حرف ندارهنظيره علي كارش بي. الف) 11
  !، حرف ندارهكارش يكهعلي . ب      

  .خوب شد نبودي، اوضاع خراب شد. الف) 12
  .دي، اوضاع كيشميشي شدخوب شد نبو. ب      

  .نخور بود درد پيشنهاد احمد خيلي به. الف) 13
  .پيشنهاد احمد خيلي درپيتي بود. ب       

. است شده الف 9در » خراب«به شكل استعاري جانشين صفت » سه« ةواژ ب 9 ةدر جمل
، »ماشـين لگـن  «در تركيـب  » لگـن «هاي  تواند جانشيني صفت راحتي مي زباني به هر فارسي

» درِپيتـي «و  ،»اوضاع كيشميشـي «در تركيب » كيشميشي«، »كارِ يك«در تركيب » يك«
و » خـراب «، »نظيـر  بـي «، »قراضه«هاي  جاي صفت ترتيب به را به» پيشنهاد درپيتي«در 

بينيم، نشانگر جانشـيني   نيز مي 17تا  14آنچه در جمالت . تشخيص دهد» نخور درد به«
  :سخنگويان است ةروزمرهاي  همين دسته از صفات در جمله

  .سواد بود برخالف انتظارم، استاد درس آمار بي. الف) 14
  .برخالف انتظارم، استاد درس آمار كپك بود. ب      

  .خواستگار دخترعمويم آدم مناسبيه. الف) 15
  .خواستگار دخترعمويم آدم رديفيه. ب      

  !جونِ من تيپت رو درست كن، خيلي نامرتب است. الف) 16
  ! جونِ من تيپت رو درست كن، خيلي خسته است. ب      

  !شه رفت سفر، خيلي قراضه است با اين رنو كه نمي. الف) 17
  !شه رفت سفر، خيلي خنگه با اين رنو كه نمي. ب      

هـا از منظـر شـناختي و ادراكـي      حال به بررسي چگونگي درك اين دسته از اسـتعاره     
  .پردازيم مي

  
  درك استعاره - 6

توان فرايندي به حساب آورد  گفته شد، استعاره را مي 5و  3هاي  با توجه به آنچه در بخش
نشيني قابل مشـاهده  ر محور همباين عملكرد  ةكند و نتيج ر محور جانشيني عمل ميبكه 
 ةشده به جاي نشـان  اساس الگوهاي شناختي آرمانيراي بر حسب تشابه و ب ابتدا نشانه. است

. گيـرد  نشيني قـرار مـي  ر محور همبهاي ديگر  شود و در تركيب با نشانه يديگري انتخاب م
كوشد تا بـه   شود، مي رو ميهنشيني روبر محور همباي  مخاطبي كه با چنين تركيب معنايي
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 ةتواند استعار در چنين شرايطي فرد تنها زماني مي. هاي گوينده يا نويسنده پي ببرد انتخاب
هاي گوينده يا نويسنده  اي در متن به انتخاب واند براساس قرينهموردنظر را درك كند كه بت

ـ اين در حالي است كه عدم وجود قرينه يا واحدي كه گوياي وجود اسـتعاره  . دست يابد ر ب
تر  براي روشن). 10- 11: 1383صفوي، ( سازد مي مكننشيني باشد، درك استعاره را ممحور هم

   :ه گرفتبهر 18 ةتوان از نمون شدن اين مطلب مي
 خواندت بـه عشـرتقامت ميچنگ خميده)18

  
بشنو كه پند پيران هيچـت زيـان نـدارد    

 

را درك » قامـت  چنگ خميده«توان مفهوم لفظ استعاري  تنها زماني مي 18 ةدر نمون
اين امكان را فراهم  ،مصرع دوم ةدهند واحدهاي تشكيل. اي در اختيار باشد كرد كه قرينه

 ةاسـتعار «آنچه گفتـه شـد درمـورد     .مفهوم اين استعاره را درك كنيم كنند تا بتوانيم مي
 ،بـه عبـارت ديگـر    ،شـده باشـد   اي واژگاني در شرايطي كه استعاره .صحت داردنيز » زنده

در . نشـيني نيسـت  ر محور همبباشد، براي درك مفهومش نيازي به وجود قرينه » مرده«
ود، از مفهوم استعاري نيـز برخـوردار   خ ةاين حال، لفظ مورد نظر ضمن حفظ مفهوم اولي

بـه ايـن ترتيـب، بـا      ).11 - 13 :همـان (يابـد   معني كاربرد مي شود و به عنوان لفظي چند مي
شدگي و در پـي   است، اما فرايند واژگاني نشيني حذف شدهكه قرينه از محور هم وجود اين
ن مثال، در زبـان ادب  عنوا به. سازد پذير مي وم آن را امكانمعنايي لفظ، درك مفه آن چند

  :اشاره كرد 20 ةدر نمون» بت«و  19 ةدر نمون» نرگس« ةبرد واژ كار توان به مي
 دارشكـن مـردمنرگس مست نـوازش)19

  

خون عاشق به قدح گر بخـورد نوشـش بـاد    
 

ــا چــون غمــزه)20  ات نــاوك فشــاند بت
  

ــاد    ــپر بـ ــن پيشـــش سـ ــروح مـ دل مجـ
 

ـ » يـار  ←بت« و 19 ةدر نمون» چشم ←نرگس«درك مفهوم  بـه دليـل    20 ةدر نمون
پذير اسـت و ايـن همـان شـرايطي      ها و بدون وجود قرينه امكان معني بودن اين واژه چند

  .توانيم مشاهده كنيم مي» مرگ استعاره«است كه در 
 

  شناسي شناختي درك استعاره در رويكرد معني - 1- 6
نگي درك اسـتعاره را در  شـناخت در انسـان، چگـو    ةشناسان شناختي با تكيه بر قو معني

 و براسـاس تعريـف   آنها ةبه عقيد. كنند توجيه و تبيين مي 1»انطباق«اي به نام  قالب پديده
                                                 
1. mapping 



١٦٢   

 

  

  
 

  راحله گندمكار                                            
 

  
 1391بهـار     ،19  شمارة             

هـاي   شود كه مؤلفه استعاره در اين رويكرد، زماني مفهوم الف در قالب مفهوم ب درك مي
اقـع  درو. مفهومي مقصد بر يكديگر منطبـق باشـند   ةهاي حوز مبدأ و مؤلفه ةمعنايي حوز

ر ايـن اسـاس، چـون    ب). 4: 2010، كـووچش ( شود اين انطباق سبب درك مفهوم استعاره مي
 ، در انطباق است» جنگ«هاي حوزة مفهومي  با مؤلفه» مباحثه«هاي حوزة مفهومي  مؤلفه

چنـد ايـن دسـته از    هر. اسـت  6 ةدر نمون» مباحثه«جاي مفهوم  به» جنگ«درك مفهوم 
و  1ين ادراك اتفاق نظر ندارند و به دو نوع درك مستقيمشناسان درمورد چگونگي ا معني
  .اينها يكسان است ياند، اما ماهيت چنين فرايندي در هر دو قايل 2مستقيم غير

مثابـه نـوعي درك مسـتقيم    مفهـومي را بـه   ةشناساني كـه فراينـد درك اسـتعار    معني
، ضرورتاً تمـامي  »استزندگي سفر «اي نظير  مفهومي ةانگارند، معتقدند كه بيان استعار مي

انگيزاند و درك مفهوم اين استعاره، حتـي   مان برنمي در ذهن» سفر«تصورات ما را درمورد 
گوييم كه  به همين دليل مي. پذير است بدون برانگيخته شدن تمامي اين تصورات نيز امكان

در مبـدأ   ةمفهومي حوز ةگيرد و نيازي به مراجعه به سابق چنين دركي بالفصل صورت مي
در مقابل كسان ديگري معتقدنـد در درك مفهـوم   . شده در ذهن نيست قالب تصورات ثبت

مدت، فرايندهاي تـاريخي ـ فرهنگـي و     بلند ةل ديگري مانند رجوع به حافظئاستعاره، مسا
. گيـرد  جز آن دخالت دارند و چنين دركي ضرورتاً به شكل مستقيم و بالفصل صورت نمي

 ةنمايد كه تصورات ذهني مـا درمـورد حـوز    پذير مي ماني امكانبه عبارت ديگر، اين درك ز
آمده از  دست با توجه به نتايج به. مفهومي مقصد فعال شده باشد ةمبدأ به هنگام درك حوز

هاي مفهومي به شكل مسـتقيم   رسد كه در درك استعاره تحقيقات اخير، چنين به نظر مي
حتي در شرايطي كـه بـا    ؛اند مقصد فعال ةحوز هاي مبدأ در درك معني استعاريِ نيز حوزه

هر دو نوع درك مستقيم و  ،درك بنابراين فرايند .سروكار داريمشده  تثبيت  الفاظ استعاري
   .)42: همان( گيرد مي بر غيرمستقيم را در

 ة، امكان درك مفهوم استعاره از طريق درك مفهـوم دو حـوز  شناختي در اين رويكرد
بـه مفهـوم واژه محـدود     شناسـان  در عمل توجه اين معنـي  و آيد مبدأ و مقصد فراهم مي

اي نظير النگاكر واحـد معنـي را چيـزي بيشـتر از      شناسان شناختي چند زبانهر ؛شود مي
  ). 6: 1387دبيرمقدم، (گيرند  در نظر مي» جمله«و درواقع » واژه«

                                                 
1. online understanding 
2. offline understanding 
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نظراتشان توان در برخي ديگر از  را مي» واژه«شناسان شناختي بر مفهوم  تأكيد معني
اي از شرايط الزم  گويند مفاهيم را نبايد مجموعه درباب مفاهيم مشاهده كرد؛ آنجا كه مي

هـاي اعـال و نـوع     و كافي براي كاربردشان در نظر گرفت، بلكه مفاهيم در ارتباط با نمونـه 
دند برگرفته از تجربيات ما و نامحدو ،مفاهيم. اند ها قابل تعريف و تعيين رابطه با اين نمونه

منـدي بـراي معرفـيِ بهتـر و      توان به مثابه ابزارهاي نظـام  ها را مي و در اين ميان، استعاره
 دهنـد  بيشتر مفاهيم به حساب آورد؛ ابزارهايي كه ميزان كاربرد مفـاهيم را افـزايش مـي   

  ). 126: 2003ليكاف و جانسون، (
  

  درك استعاره در رويكرد ادراكي - 2- 6
را مبنـاي  » درك«معني، روش و رهيافتي اسـت كـه    ةمطالع منظور از رويكرد ادراكي در

گيرد و در هر مورد بدون توجـه بـه شـم زبـاني و صـرفاً بـر        زبان در نظر مي ةمطالع ةاولي
تـا   21هـاي  جمله براي مثال .پردازد زباني به مطالعه مي ةها از جامع مبناي استخراج داده

  :گيريمرا درنظر مي 23
  .ميشه بيستهدرس فيزيكم ه ةنمر )21
  .اش توپه بازي اسباب )22
  .دار خوردم مادر  و  يك ساندويچ پدر )23

 تنها در معنـي  21 ةدر نمون» بيست«يابد كه  زباني بدون شك درمي هر سخنگوي فارسي
] اسـتعاري  - [+  ةبه اين معنـي كـه مفهـوم ايـن واژه از مختصـ     . است كار رفته صريحش به

اش را بـه ذهـن    هر دو معني صريح و اسـتعاري » توپ« ة، واژ22 ةدر جمل. برخوردار است
در  .»اش عـالي اسـت   بـازي  اسـباب «و » توپ است«اش  بازي كند، يعني اسباب متبادر مي

بزرگ «فقط داراي مفهومي استعاري است و به معني » دار مادر  و  پدر« ةواژ نيز 23 ةجمل
 و   پـدر «و » تـوپ «، »بيست«ني ها، يع كه هريك از اين واژهاين. است كار رفته به» و حجيم

به چگونگي درك معني و مفهوم كـل  د، ان كار رفته يك از معاني خود بهدر كدام ،»دار مادر 
بايد ابتدا به درك كاملي از معنـي جملـه   . زبان بستگي دارد فارسي ةجمله از سوي شنوند

ي كـاملي كـه در   معنـ . مورد نظـر را دريـابيم   ةدست يابيم تا در گام بعد بتوانيم معني واژ
هـايي اسـت    تركيب معاني تمامي واژه ةگيرد، نتيج قالب معني جمله در مغزمان شكل مي

رسد كه پـس از   چنين به نظر مي. اند نشيني و در كنار يكديگر قرار گرفتهر محور همبكه 
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كنـيم، خـواه    يابيم و معني جمله را درك مي شنيدن جمله، ما به مفهوم كاملي دست مي
 بنـابراين .  كـار رفتـه باشـد و خـواه در معنـي اسـتعاري       نظر در معني صريح به مورد ةواژ

 ةاگر قرار باشد در وهل. كنند اند كه معني واحد مورد نظر را تعيين مي واحدهاي همنشين
اي را  نـي اول به تعيين معني واژه بپردازيم و بعد به سراغ معني كل جمله برويم، چـه مع 

كـه ايـن واحـد در     بايد در نظر بگيريم؟ تا وقتـي » ماندن راهيسر دو«براي واحدي نظير 
  توان معني اين واژه را درك كرد؟ ظاهر نشود، چگونه مي 25يا  24اي نظير  جمله

  .است راهي كالردشت مانده منتهي به ويال بر سر دو ةبراي انتخاب جاد )24
  .است براي انتخاب همسر بر سر دوراهي عقل و دل مانده )25

 ،رو از ايـن . ايـم  بار نيز اين واحد را در قالب يك جملـه درك كـرده  خستينحتي براي ن
واحد بررسي معني زباني جمله است و واژه خارج از جمله معني مشخصـي نـدارد و درك   

  :دهد نيز همين واقعيت را نشان مي 26 ةنمون. معني آن به درك معني جمله بستگي دارد
  !علي وياليش را زد به توپ )26

مـا از جهـان خـارج در قالـب      دريـافتي  ر داشته باشـيم كـه تمـامي اطالعـات    اگر باو
 هايمانp →qشوند، و مجموع تمامي  در مغزمان انبار مي p→qهايي شرطي به شكل  گزاره

هـاي مربـوط بـه زبـان و      از دوران كودكي تا به امروز دانش ما نسبت به جهان و واقعيـت 
يـابيم كـه چـرا سـخنگويان بـه       ميدر ،)21- 20: 1389صفوي، (دهند  خودمان را تشكيل مي

بـا توجـه بـه    » عالي«ما از صفت . كننداستفاده مي» بيست«اي نظير از واژه »عالي«جاي 
ايـم؛ تصـوري از    مان انبار كرده اي مفهومي در حافظه كاربرد آن در جمالت مختلف، گزاره

» بيسـت « ةمورد واژدر . qو تمامي اطالعات مربوط به آن در قالب  p اين صفات در قالب
 عالي بـه  ةمربوط به واژ p→qحال اگر . مان داريم اي در حافظه نيز به همين ترتيب گزاره

p→q  توانيم  نزديك و يا در كاربردهاي خاصي بر هم منطبق باشند، مي» بيست« ةواژدر
ي هـاي مفهـوم   البته از آنجا كـه ايـن دو واژه بـه حـوزه     .كار بريم جاي يكديگر به آنها را به

گيرنـد، امـا همـان     اند، در اين كاربرد جديد، شكل استعاري به خـود مـي   مختلفي متعلق
دو . دهـد  اصلي در اين جايگاه بـه دسـت مـي    ةكنند كه واژ مفهومي را برايمان تداعي مي

  :اند مؤيد اين واقعيت 28و  27 ةجمل
  .امتحان علوم برادرم بيسته ةنمر )27
  .پشتكار برادرم بيسته ةنمر )28
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يد چنين به نظر رسد كه اين مطلـب دقيقـاً همـان چيـزي اسـت كـه در رويكـرد        شا
مفهـومي مبـدأ و مقصـد مطـرح      ةهاي معنـايي حـوز   شناختي تحت عنوان انطباق مؤلفه

شود، اما بايد تأكيد كرد كه آنچه چگونگي درك استعاره را در رويكرد ادراكي از درك  مي
اول  ةد، اهميت درك معني جملـه در وهلـ  كن اين واحدها در رويكرد شناختي متمايز مي

  .است
ة در باالترين جايگـاه مربـوط بـه حـوز    » بيست« ةبراي ارزيابي يادگيري در ايران، واژ

مان داريم  در حافظه» عالي« ةدركي كه ما از مفهوم واژ. گيرد اعداد صفر تا بيست قرار مي
از . دهد خود اختصاص مينماي مثبت را به  هاي كميت نيز باالترين جايگاه در ميان صفت

هاي p→q ر پايةب ،زبان درك مشابهي از مفهوم اين دو واژه دارد آنجا كه سخنگوي فارسي
پشتكار « ةجاي بيان جمل دهد و به اي را انجام مي نزديك اين دو مفهوم، چنين جايگزيني

كنـد تـا ضـمن حفـظ معنـي       استفاده مي» پشتكار برادرم بيسته« ةاز جمل» برادرم عاليه
  .تري را براي مخاطب به دست دهد مفهوم ملموس ،اصلي و مورد نظر

داريم، جايگزيني ايـن دو  » عالي«و » بيست« ةما برحسب درك مشابهي كه از دو واژ
نيز وضع به همـين ترتيـب   » عالي«و » توپ« ةكنيم، ولي آيا در مورد دو واژ را توجيه مي

ن مشاهده كرد؟ بيشتر سـخنگويان  تواهاي اين دو ميp→q است؟ آيا هيچ تشابهي ميان
بـار ايـن   و اينكه به چه شـكل بـراي نخسـتين   » توپ« ةتاريخي واژ ةزبان از پيشينفارسي

به » عالي«، مفهوم »توپ« ةدر كاربرد استعاري واژ اما ،آگاهي ندارند ،جايگزيني انجام شد
» تـوپ «بار ينكاربرد اين واژه، نخست ةسخنگوي ناآگاه از پيشين. شود ذهنشان متبادر مي

تر، ما ابتدا  به عبارت ساده. است درك كرده» عالي«اي شنيده و آن را به معني  را در جمله
حتي ممكـن  . كنيم شنويم و آن را به شكل يك كل درك مي اي مي واژه را در قالب جمله

مورد نظر در جمله نشويم، امـا بـا توجـه بـه      ةبار متوجه مفهوم دقيق واژاست براي اولين
توانيم به مفهوم واقعي  مورد نظر مي ةت موقعيتي و كاربردي جمله و تكرار رخداد جملباف

اي نظيـر   جملـه  ايـن مسـأله درمـورد   . واژه پي ببريم و برايش معني خاصي قايـل شـويم  
تيـپ   مـا كـه  احتماالً پس از اين .كندنيز صدق مي» !چه تيپِ خزي زده ديدي اون مرده«
نيسـت،  » جـنس خـز  «در اينجا به معنـي  » خز« ةكه واژ م، دريافتيمرا ديدي» اون مرده«

تـا   29هـاي   همين واقعيت را در مـورد نمونـه  . است كار رفته به» ريخت بي«بلكه در معني 
   :توان مشاهده كرد نيز مي 31



١٦٦   

 

  

  
 

  راحله گندمكار                                            
 

  
 1391بهـار     ،19  شمارة             

  !)بده= (امروز حالم نَدخه  )29
  !)زشته= (دامادتون خيلي زاقارته  )30
  !)كننده كسل= ( اين فيلم خيلي ستمه )31

توجه ديگر اين است كه برخي از اين صفات استعاري كـامالً جديدنـد و بـر     قابل ةنكت
اي پيشـين در موردشـان    اين اساس، توجيه درك معني آنها با توجـه بـه داشـتن تجربـه    

بـه معنـي   » ذيق«و » نخور درد به«در معني » زابيل«صفاتي نظير . تواند صحيح باشد نمي
ترديد گاهي كاربرد يـك صـفت اسـتعاري     بي. اند اين قبيلاز » زند چيزي كه تو ذوق مي«

كاررفتـه در   صفت بـه . دهد هاي مختلف، معاني متفاوتي را به دست مي در جمالت و بافت
جـويي   له شايد به دليل رعايت اصل صرفهأگوياي همين واقعيت است و اين مس 31 ةنمون

  :دهند ي را نشان ميمعاني مختلف اين صفت استعار 33و  32جمالت . در زبان است
  .بود )بد= (شون خيلي ستم  شام مهموني )32
  .)لهمشك= ( چرب، اون هم با آب سرد خيلي ستمه هاي شستن ظرف )33

  
 گيري نتيجه - 7

هاي  ترين موضوعات بررسي استعاره به يكي از مهم» درك«امروزه بحث در باب چگونگي 
كـه ايـن    دهـد ميت فارسي نشان نمونه از جمال 36طرح و بررسي . است زباني بدل شده

معنايي نقش مهمي در مكالمـات زبـاني و برقـراري ارتبـاط سـخنگويان زبـان بـا         ةپديد
درك استعاره برخالف آنچه در برخـي رويكردهـاي امـروزي مطـرح     . كند يكديگر ايفا مي

اي،  براي فهميدن معني اسـتعاري واژه . اي پيشين بستگي ندارد شود، به داشتن تجربه مي
 ةتا زماني كـه نتـوانيم معنـي كـاملي از جملـ     . تدا بايد آن را در قالب جمله درك كنيماب

پـذير   موجود در آن جمله نيـز امكـان   ةمورد نظر به دست دهيم، بدون شك درك استعار
  .تدانس» جمله«توان  درستي مي معني را به ةبه اين ترتيب، واحد مطالع. نيست
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