
یده گرایی ددر این تعریف، نوعی تقلیلشود.اي جایگزین واژة دیگري میدانند که طی آن واژهمجاز را صنعتی ادبی می:  چکیده
گرایی عملی که توان متنیِ داند و هم تقلیلها میکه ماهیت این صنعت بالغی راجایگزینیِ صرف واژهگرایی نظريشود: هم تقلیلمی

رود و نه در سطح واژه و نه مربوط به زبان رسالۀ حاضر بر این است که مجاز فراتر از این میگیرد. اما این صنعت بالغی را نادیده می
اي است که در سطح متن و از طرف دیگر، پدیدهو مربوط به قلمرو شناخت استتیشناخمفهومی از یک طرف،است. بلکه مجاز،

در گرایی گام برداریم و نقش مجاز را هم ها و تقلیلاین است تا در پژوهش حاضر، وراي این محدودیتبنابراین هدف ما. کندعمل می
تفسیر متن نشان دهیم.درخلق و هم سازماندهی و هم

، تعریف ما از مجاز بدین صورت خواهد بود: مجاز نوعی فرایند بازنماییاست که از رهگذر آن، واژه، مفهوم یا یک از این روي، اوالً
واژه، مفهوم یا شیء دیگر می شود؛ و ثانیاً، با این تعریف از مجاز، این صنعت بالغی بین شیء از طریق رابطۀ مجاورت یا سببیت نمایندة

کند. چنین ارتباطی از نوع (یا واقعیت) ارتباط برقرار میشناختیشناختی (یا زبان) و هستی، زبانن)(یا ذهشناسیسه گسترة شناخت
براي تشریح این جنبه از شود. اي دیگر میچیزي در یک گستره نمایندة چیز دیگري در گسترهبه موجب آن،شناختی است کهنشانه

گیریم که با برداشت ما از مجاز مرتبط است. پیرس، یک بازنمایی ساندرس پیرس بهره میگانۀ  چارلز شناختیِ سهمجاز، از رابطۀ نشانه
آید؛ و نهایتاً، به وجود مییا ادراکی که توسط نشانهگیرد. تعبیریا شکلی که نشانه به خود میکند: بازنمونگانه از نشانه ارائه میسه

شود که بین مفهوم، واژه یا شیء اي مشاهده میگانهسهرابطۀچنیندر مجاز همیا چیزي که نشانه بدان ارجاع دارد. به باور ما،شیء
کند.شود یا بر آن داللت میبرقرار است و یکی نمایندة دیگري می

هاي واقعیت، بدین ترتیب بین مفهوم نشانه و مجاز پیوندي برقرار است؛ چراکه هر دوي این مفاهیم قدرت داللت و بازنمایی در حوزه
الگویی شناختی از مجاز،شانهسازند. نهایتاً بر پایۀ این تفسیر نجم میا دارند و بدین ترتیب تجارب ما را به هم پیوسته و منسان و ذهن رزب

که گوي داللت مجازي از رادن و کوچسس است: الف) الاستوارالگوي متنی ما از مجاز مبتنی بر دو منبعکنیم. میمتنی از مجاز ارائه 
که مجاز گیرد. ب) نظریۀ انگارة شناختی آرمانی از لیکافها، مفاهیم و اشیاء را در بر مید داللت مجازي هر سه حوزة واژهنگویمی

اند که نظریاتی درمورد جهان واقع ها بازنمودهایی ثابت و انتزاعیکند. به باور لیکاف، انگارههمچون فرایند بازنمایی را بهتر معرفی می
شوند. بر هاي واقعی از تجارب ما نیستند بلکه مشترکات تجارب ما را در خود دارند، آرمانی قلمداد میند و چون نمونهرا در خود دار

دهد و در واقع شان میکه داللت صوري در متن را نها) دنیاي صورت1ا در خود دارد: رشپایۀ این مالحظات، الگوي متنی ما دو بخ
ختی و شنا. این همه، از رهگذر نگاهی نشانهو پیوستگیِ متن را رقم می زنداستمفاهیم یا سطح شناخت) دنیاي 2است؛ و سطح انسجام 

.شودمتنی به مجاز محقق می

شناسی شناختی، انسجام متن، پیوستگی متن.شناسی، زبانمجاز، نشانههاکلیدواژه
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:فصل اول

اتیـــکل



٢

بیان مسئله1-1

بط است. آن مرتدانند که از برخی جهات بادیگري میواژةفرایند جایگزینی یک واژه با ،مجاز را در سنت
کزازي ؛ 35: 1335،صفا؛247: 1389]1354[،همایی؛1376:275[؟]،بن صالح مازندرانیمحمد هادي(

شناختی و) 229: 1383،صفوي(مثالً شناختیم نگاهی زبانها هو برخی).23: 1386شمیسا ؛140: 1373
در فصل دوم با (د به مجاز دارن) 1989،لیکاف و ترنر؛1980،لیکاف و جانسون؛60: 1389،مهندراسخ(مثالً 

.شود)ها پرداخته میبیشتري به این دیدگاهتفصیل

موضوع گذر از هرگویدو مینددامجازي میدو قطب استعاري و واجد) هر سخن را 1971یاکوبسن (
رابطۀگیرد یا مجاورت. ویژگی زبانی مجاز با ایجادبه موضوع دیگر یا بر اساس مشابهت صورت می

د ین فراینبکوبسن دهد. به اعتقاد یامجاورت و همنشینی در ابعاد افقی زبان، محور ترکیبی زبان را شکل می
ه ربوط بهاي استعاري و مجازي زبان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. فرایند اول ما قطبپریشی بزبان
هاي مشابهت بپریشی است که توانایی گزینش واحدهاي درست زبانی را ندارد. این افراد که از آسیزبان

ن ت. در ایکن اسناممهاآنبرند، گرایش قوي به استفاده از مجاز دارند و به کارگیري استعاره براي رنج می
ه آسیب بتال بپریشانی است که مرود. فرایند دوم مشمول زبانحالت رفتارهاي فرازبانیِ افراد تحلیل می

ري ت دستومجاورت هستند و به دلیل عدم توانایی در ترکیب واحدهاي مناسب زبان مدام دچار اشتباها
ي  مجاز کارگیرست. براي این افراد به هاآنسخن مشخصۀشوند. گرایش بیش از اندازه به استعاره می
گردد.میممکن نا

9شان شناختی و شناختی به مجاز دارند. اینان در خالل تحلیل) نگاهی نشانه1999(1کوچسسو رادن
کنند که البته در پژوهش حاضر هم مورداستفاده قرار خواهندگرفت:بازنمودي مجازي را مطرح میرابطۀ

؛جاي صورتبازنمودي مجازي صورت بهرابطۀ) 1
؛جاي مفهومبازنمودي مجازي صورت بهرابطۀ) 2
؛جاي چیزبازنمودي مجازي صورت بهرابطۀ) 3
؛جاي صورتبازنمودي مجازي مفهوم بهرابطۀ) 4
؛جاي صورتبازنمودي مجازي چیز بهرابطۀ) 5
؛جاي مفهومبازنمودي مجازي مفهوم بهرابطۀ) 6

1 - Radden & Kovecses



٣

؛جاي چیزم بهبازنمودي مجازي مفهورابطۀ) 7
؛جاي مفهومبازنمودي مجازي چیز بهرابطۀ) 8
.جاي چیزبازنمودي مجازي چیز بهرابطۀ) 9

9تا 6روابط کهنآبه ابعاد صوري و معنایی انسجام متنی توجه دارند حال 5تا 1ها روابط از میان این
ر همیشه دییعن؛دپردازند. ماهیت تعاملی این روابط حکایت از قابلیت متنی مجاز دارنبه پیوستگی متنی می

ها، مفاهیم و بافت برقرار است.متن تعاملی پویا بین صورت

ت صنعین اگرفتن توان متنی ها، تحلیل مجاز در سطح واژه و نادیدهاین بررسیوجه اشتراك تمامی 
بهيامروزبرخی مطالعاتاایی است که در مطالعات سنتی و حتگرنوعی تقلیلالغی است. چنیین نگاهیب

توان در دو دسته جاي داد:ها را میگراییشود. این تقلیلمجاز مشاهده می

رف واژهتقلیلها (نوعی گرایی نظري: تقلیل ماهیت این صنعت بالغی به جایگزینی ص
؛آنابعاد شناختی و کاربردشناختیبهعدم توجهشناختی) و جایگزینی زبان

انی و گرایی عملی: تقلیل نقش این صنعت بالغی به سطح جایگزینی واژگتقلیل
آن در سطح متن؛ةگرفتن قدرت بالقونادیده

بندي و تفسیر گرایی و محدودیت، نقش مجاز در خلق، سازمانما این است تا وراي این تقلیلهدف
متن را نشان دهیم و به بررسی قابلیت متنی این صنعت بالغی بپردازیم. براي نیل به این هدف، رویکردي 

ها و یا مفاهیم ین واژه، مجاز صرفاً فرایند جایگزینی بزینیم؛ بر اساس این رویکردگشناختی را بر مینشانه
آیند؛ بلکه این صنعت بالغی شود، که البته در اکثر رویکردهاي سنتی و امروزي چنین به حساب میتلقی نمی

کارگیري گیرد که همانا بعد بافتیِ آن است. با بهرا در بر می3‘شیء’و 2‘چیز’سطح دیگري از داللت بین 
متنی از آن را به کار خواهیم گرفت تا ماهیت و نقش این الگوییشناختی در قبال مجاز،این رویکرد نشانه

جاز بهره شناختیِ مبعدي نشانهسهالگويمتنی از الگوير متن بهتر نشان دهیم. در این صنعت بالغی را د
زبان، شناخت تعاملی پویا بیندهیم که متن را تن پیوند میوجهی دیگري از مسهالگويگیریم و آن را به می

پندارد. و بافت می

2- thing
3- object



٤

بازنماییمجاز نوعی فرایند «بر این اساس تعریف ما از مجاز در این پژوهش بدین صورت است: 
واژه، مفهوم یا شیء نمایندةمجاورت یا سببیت ۀطواساست؛ در این فرایند، واژه، مفهوم یا شیء به

». شوددیگري می

شود که با شناختی تلقی میمجاز فرایندي شناختی و نشانهدر پژوهش حاضربنا به این تعریف، 
که از چارلز ساندرس پیرس به عاریت یعنی بازنمون، شیء و تعبیر-وجهی مفهوم نشانهبازنمایی سه

اي به ي نمایهاهنااست آن را نش‘نمایه’که مجاز نوعیمطابقت دارد. و در نهایت با پذیرش این-گیریممی
ايشیءاست به شکل ‘مدلولی’ات و ها یا عباراست به شکل واژه‘دالی’مجاز آوریم:حساب می

ن و رادگانۀاین اساس است که روابط نه؛ و بر واقعی در جهان یا مفهومی شناختی در ذهن انسان
.خوردرقم میکوچسس

هاي پژوهشپرسش2-1

هاي زیر را مطرح کرد:توان پرسشمیگفتهبا توجه به موارد پیش
بخشد؟ به عبارت دیگر، نقش مجاز چگونه و از طریق چه روابطی به متن انسجام میمجاز

در انسجام متنی چیست؟
 به عبارت دیگر؟دهدرا تشکیل میو معنامند یک کل پیوسته مجازچگونه متن از منظر ،

نقش مجاز در پیوستگی متن چیست؟

پژوهشهاي فرضیه3-1

زیر را مطرح کرد:ۀتوان پاسخ یا فرضیاول میبراي پرسش
ارجاعی یا مجاز،اساساًو درثانیتجلی ابعاد همنشینی و ترکیبی داللت استاوالً مجاز

بنیان همینبنابراین. مجاز مبتنی بر روابط علیت و مجاورت استو ثالثاً مبتنی بر ارجاع است
؛ و از آنجا که وسیعی از روابط معنایی ارائه دهدهد دلیلی براي طیف مجاز امکان میبه ارجاعی 

فراگیر براي بحثرویکرديتوانندبنابراین میاندپیوندهاي متنی اساساً مبتنی بر این روابط بنیادین
.دنانسجام متنی ارائه ده
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تواند مطرح شود:زیر میو براي پرسش دوم پاسخ
تواند دار، میمرجعآن بارابطۀدادننشانسازي جایگاه مرجع ومشخصبابه باور ما، مجاز

ادین صل بنیامجاز از طرفی، نشان دهد.اي راچگونگی برقراري ارتباط ازطریق چنین فرایند مجازي
پیوندتوان چگونگی تحققمجاز و شناخت میرابطۀدادن آید پس با نشانخت ما به حساب میشنا

زدنبینی و حدسپیوستگی متنی نوعی پیشاز طرف دیگر، شناختی در متن را توضیح داد.
و تبه اصلی در خصوص علیت و مجاورمثادر متن است، بر این اساس مجاز بهرخدادهاي آتی 

أثرگذار تمتن، گیپیوستهمآتی متن، و درنتیجه بهبینی رخدادهايقادر است در پیش،مفهومیتداعیِ
باشد. 

ضرورت انجام پژوهش4-1

پردازیم و شناسی متن میبین زبان بالغی و زبانرابطۀدادن اهمیت پژوهش در این زمینه، ابتدا به براي نشان
تن ر تحلیل مدهیم و نقش مجاز ددو مثال، ارتباط مجاز با پیوستگی و انسجام متنی را نشان میارائۀسپس با 
کاویم.را وا می

شناسی متنزبان بالغی و زبان1-4-1

. بدین دلیل که شوندز قائل میاللفظی تمایو زبان تحتبالغیشناسی متن معموالً بین زبان در زبان
هاي مختلف را با هاي رشتهشمار زیادي از نگرش1960هاي اش در سالشناسی متن از زمان پیدایشزبان

شناسی؛ سفی و انسانهاي فلشناسی، نظریهشناسی شناختی و جامعهازجمله روان-هم تلفیق کرده است
سان، مرز چندان روشنی بین زبان است. بدینشناختی ساختهاي و نشانهرشتهن رشته را میانها ماهیت ایهمین

شناختی اند و مفاهیم زباناللفظی وجود ندارد چراکه ارتباط انسانی تا حد زیادي تقریبیبالغی و زبان تحت
).14: 1997، 4گاتلیاي نیستند (هم داراي مرزهاي قطعی

شناختی و ماهیت تقریبی بودن مفاهیم زبانهاي متنی هم بدین واسطه واکنشی به این غیرقطعیروش
واقع یا بازنمایی وضعیت جهانمشکل بتوان گفت که یک متن دقیقاً و کامالً بازتاب بنابرایناند. ارتباط

اشیاء وجود دارد. جهانمفاهیم و جهانمتن، جهانتوجهی تعامل و مراوده بین است. میزان قابلآنمفهومی 

4 - Goatly
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بندي و تفسیر آورد و فرایند خلق، سازمانفرصت خوبی براي بازنمایی فراهم میجهانتعامل بین این سه 
هاي زبان و نه فقط زبان ادبی که ما زبان بالغی را در تقریباً تمام انواع گونهگذارد. این یعنی اینمتن را باز می

هاي زیر دقت کنید:یریم. به مثالگبه کار می

.را بشنومتو روتونم می) 1(
.علی به خرید رفت) 2(
.حسن به من خورد) 3(
.محمد پرتقال دوست دارد) 4(

مستلزم قدري هاآناما تفسیر هستندبه زبان روزمرهشبیهبسیاریگفتارهایها پارههرچند این مثال
است » صدا«شود. در مثال اول این محسوب مینوعی درك بالغیی است که از فرایند شناختگرفتنکمک
آن است. مثال نمایندةخود فرد جایگزین صداي آن فرد شده و به نوعی بنابراینشنویم و نه خود فرد، که می

هاي کنشزیر» کردنخرید«عمل یا کنش دانیم کهدهد. میدوم صورت دیگري از درك بالغی را نشان می
با هاآناست اما در درك ها نرفتهکنشد. اگرچه در متن ذکري از این زیرشوهم شامل میزیاد دیگري را

کل یک بنابراین؛ استبه خود گرفتهالگوشویم چراکه این کنش در زندگی ما صورت مشکلی مواجه نمی
از آن براي درك شدهدانش الگوسازي این و ما هم با فعالاست شدهآنهاي مختلف بخشنمایندةکنش 

بخشی از بدنحسن مسلماً به -هاي دیگر هم تفسیري بالغی/ مجازي دارندکنیم. مثالمعناي متن استفاده می
با درك این روابط بالغی است .را دوست داردخوردن پرتقالهمنه کل من؛ و محمدکندبرخورد میمن

ایم که ر زبان روزمره، همیشه از این حققیت غافلرغم وجود این موارد دفهمیم. بهکه کل معناي متن را می
نشان از ساختاربندي فراینديینچنفهمیم.را میهاآنبه راحتی هایی از زبان بالغی هستند وها نمونهاین

از طیفیبراي درك و فهم هاآنکند و از میذخیرهکه دانشی الگوشده از دنیاي واقع را در خود مغز ما دارد
کند.استفاده میامور مشابه

یابد. فهم این مثال کنیم که به نقش مجاز در بعد دیگري از متن ارتباط میاینک به مثالی دیگر اشاره می
است. به عبارتی، تفسیر این متن فراتر از سازي بخشی از دانش ما بستگی دارد که در متن ذکر نشدهبه فعال

شود؟یابد. اما این امر چگونه ممکن میبسط میاللفظی، به ابعاد بالغی متن این عبارات تحت

مریم به آشپزخانه رفت. یخچال را خالی یافت. فریزر را باز کرد و بستنی برداشت.) 5(
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سازد و این آشپزخانه را در ذهن ما فعال می5‘وارةطرح’تفسیر این متن چندان مشکل نیست زیرا متن 
اي بهره شدهعادي6‘چارچوب’کند. متن از و ساده میهمان چیزي است که فهم متن را براي ما ممکن 

دانیم بعد از ورود به کنیم زیرا میبینیپیشمتن را بقیۀبر اساس آن کند تا برد که به ما کمک میمی
عالوه پیروي متن از الگوي عام و همگانیِ علّی، تفسیر آن را ممکن آشپزخانه چه کاري انجام خواهد شد. به

توانیم بازکردن شویم تا چیزي بخوریم. با توجه به این هدف، میدانیم که وارد آشپزخانه میسازد. میمی
یافت، بینی کنیم که اگر مریم بستنی را در فریزر نمیتوانیم پیشم. درواقع مییخچال و فریزر را تفسیر کنی

نهایتاًکه یافتن چیزي براي خوردن محقق شود. توانست در جستجوي چیز دیگري ادامه یابد تا اینمتن می
بر اساس؛ چراکهاستتوان نتیجه گرفت که مریم بستنی را خورد هرچند اصالً در متن ذکري از آن نرفتهمی

می کند ودس بزنیم کسی که فریزر را بازتوانیم حهاي مشابهی که در ذهن ما نقش بسته میدانشِ موقعیت
خورد.میدارد، آن را بر می-یا خوردنی دیگري-مقداري بستنی

دردر متن نرفتههاآنکه ذکري از اطالعاتیارائۀو هاآنزدنحدس، رخدادهابینیپیشگونه با این
بال قه در است کشناسی متن برقرار سازیم. این نگرشیخواهیم پیوندي بین زبان بالغی و زبانواقع می

دین از شی بنیااین صنعت بالغی را بخ،رویکردي متنیکهیم. نتیجه اینکندر متن مطرح میياستدالل مجاز
الغی بناعات صند. در این رویکرد، کداند که به پیوستگی و انسجام واقعیت کمک میساختار شناختی ما می
ترِ ارتباطردهگستآیند بلکه در سطحاي در انتقال معنا در سطح واژگانی به حساب مینه تنها همچون شیوه

گیرند.توجه قرار میمتنی هم مورد

ادق صد. بوف کور از دهاستعاره را نشان میگاهی کل یک متن صنعتی بالغی مثلِ کنایه، تمثیل یا 
ی گ و پوچفهوم عشق، مرها است که کل متن در خدمت به تصویر کشیدن مخوبی از این متننمونۀهدایت 

شود که محسوب میتمثیلحیوانات اثر جورج اورول هم بدین صورت است که کل رمان نوعی ۀاست. قلع
ستی الیرئادبیاتمشخصۀبه انقالب کمونیستی روسیه نظر دارد. رویکرد رومن یاکوبسن به مجاز همچون 

ا مردنظر متنی موالگويتالشی دیگر در راستاي بررسی صنعت بالغی مجاز در الگوهاي متنی است. اما 
تر و ملدري کارا قبندي و تفسیر متن زمانرود تا چگونگی کارکرد مجاز در خلق، ساقدري از این فراتر می

.تر نشان دهدمفصل

5- schemata
6- script
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پژوهشچارچوب نظري5-1

هاي زبان، واقعیت و ذهن را مجاز واجد ویژگی متنی است که قدرت داللت و بازنمایی در حوزهدر نگاه ما 
شناسی ناختششناسی، هاي زباندهد. این سه حوزه همان حوزهدارد و به تجربه و ارتباطات ما پیوستگی می

یزي نمایندة چیز ها نوعی رابطۀ داللت و نمایندگی وجود دارد که چشناسی است. بین این حوزهو هستی
از این رو، یکی از رویکردهاي موردنظر ما در پژوهش حاضر، کند.شود یا بر آن داللت میدیگري می

داند که از رهگذر آن، واژه، مفهوم یا یک شیء اي میاي نمایهشناختی است که مجاز را نشانهرویکرد نشانه
شناسی موردنظر ما، نگاه ؛ رویکرد نشانهشودول) می(دال) نماینده/جایگزینِ واژه مفهوم یا شیء دیگري (مدل

اي با سه وجه متناظر با وجوه پیرس داند؛ ما هم مجاز را نشانهپیرس به نشانه است که آن را سه وجهی می
دانیم.می

اي مربوط به شناخت انسان، نگاهی شناختی به این پدیده از سوي دیگر، با تلقی مجاز به عنوان پدیده
بندي و درك متن است. براي در خدمت خلق، سازمانو در نهایت، مجاز که صنعتی بالغی استداریم. 

وارة ) و طرح1976که بتوانیم این وجه از مجاز را هم نشان دهیم، رویکرد انسجام هلیدي و حسن (این
فیقی در خدمت ها را نشان دادیم. این رویکرد تلرا برگزیدیم و نقش مجاز در آن)1977(شانک و آبلستون

هدف غاییِ پژوهش حاضر خواهد بود که همانا نقش مجاز در تسهیل فرایند ادراك متن و یکپارچه سازي 
فرایند تحلیل متن است.

اهداف پژوهش6-1

گزینی صرف که گفتیم، نگاه سنتی به مجاز توانِ متنی آن را نادیده گرفته و این صنعت بالغی را به جايچنان
تا در کوشممیبنابرایناست، کم گرفته شدهقابلیت مجاز دستاز این رو به باور ما، دهد.میها تقلیل واژه

پژوهش ظرفیت نهفته در مجاز را در قالب اهداف زیر نشان دهیم:

دبی، که از رهگذر آن درك متن تسهیلنه صرفاً بالغی و مختص بافت ا،شناختیاستمجاز فرایندي
شود.می

 خورد و ابط ارجاعی است و با توجه به این رابطه، روابط معنایی در متن رقم میوربر ارجاع و مجاز مبتنی
شود.تفسیر می
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شناختی است که طی آن واژه، مفهوم یا یک شیء به موجب روابط مجازي مجاز واجد ویژگی نشانه
به ،نین نگرشیچاتخاذکوشیم تا با ما هم مید.شوواژه، مفهوم یا شیء دیگري مینمایندةنِ/ جایگزی
.ي فراگیر در قبال مجاز برسیمرویکرد

 ،فرایند شالودة، به باور ما،قرار دارد و این رابطهنماییبازرابطۀدر رأس تمام روابط مجازي
بازنمایی رابطۀجایگزینی، خود، نوعیرابطۀبر این اساس دهد.شناختی مجازي را تشکیل مینهنشا

یِ شناسشناسی و زبانشناسی، شناختازنمودي مجاز سه قلمرو هستیبرابطۀبنابراینشود.محسوب می
.ما هم تالش داریم تا این خصوصیت مجاز را نشان دهیمگیرد.داللت مجازي را در بر می

خلق، درراحضور آنو دانیماي فراتر از سطح واژه میپدیدهمجاز را ،اهاین ویژگیا توجه بهب
.دهیمبندي و تفسیر متن نشان میسازمان

روش پژوهش7-1

ا با بر این اساس ابتدشود.فارسی انجام میهاي واقعی زبانو با تکیه بر دادهپژوهش حاضر به روش کیفی 
صرفاً زبانی، نظرگاهی شناختی به این مفهوم بالغی بر اي پدیدهشناختی و نه تلقی مجاز به عنوان مفهومی

شناختی و شناختی، و با به کارگیري رویکرد انسجام و پیوستگیِ گزینیم. سپس با تلفیق رویکردي نشانهمی
تواند در این نقشی که مجاز میتوصیف و سپس تحلیل، به )1976(شده توسط هلیدي و حسنمطرح

روزنامه است. گاهی در ها و رمان فارسی و ، از داستانشدههاي تحلیلدادهپردازیم.رویکرد ایفا کند می
تر بیان شود و در ادامه روش و نوع تحلیل واضحشود تا ابتداي هر تحلیل، چند مثال ساختگی ارائه می

هاي فارسی ببینیم.شود تا نمود عینی و عملیِ کارکرد مجاز را در متنهاي واقعی زبان به دست داده میداده

میل رویکرد تواند با افزودن بعد معنایی به تکبه باور ما، مجاز نقشی متنی هم دارد که می
از چند داستان ی هایمتن-پیکرة زبانیاز میان خود را واقعی هاي نجاند. دادههلیدي و حسن بینقشیـصوري

رد هلیدي و حسن، نقش مجاز هاي انسجامیِ رویکدادن ویژگیو با نشانایمکردهانتخاب -ارسی و روزنامهف
کنیم.و ابعاد مختلف آن را در راستاي تکمیل آن بررسی می

برخی مفاهیم پژوهش8-1
مجاز
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؛ تمام این منابع داراي مشترکات زیاد و البته ها و منابع بسیاري رفتیمبراي معرفی این مفهوم به سراغ کتاب
توان در نوشتار استاد هایی اما اندك بودند و در نهایت به نظرمان آمد که شیواترین شکل آن را میتفاوت

الم مشاهده کرد. بر همین اساس براي معرفی این صنعت بالغی ک)140: 1385(ایشانبیانکزازي در کتاب 
آوریم.ایشان را به اختصار می

آهنگ ور به ترفند نغز دیگري است که سخن؛ شاعرانهاندیشۀاي است دیگر در بازنمودمجاز شیوه”
واژه را در ور مجاز . . . آن است که سخنگیرد. به کار می، در ادب، دوستو در دام افکندنِ سخنفریفتن 

و ؛ ، معناي راستین آن استو قاموسی واژهمعناي نهادینباشد. که براي آن برنهاده نشدهمعنایی به کار بگیرد 
و کارآیی واژگان دانیم که میمعناي هنري آن.است، از آن خواستهخویش در سرودةور معنایی که سخن

یش را، هاي شگرف خوهاي باریک و سرودهاندیشهتواندور همواره نمیسخنشان مرزي دارد. معناییگسترة
همواره از دیگر سوي، وید و بازنماید. بازگاندك است، شان واژگان، در قلمرو زبان که برد معناییه یاري ب

تا از کوشد ور میبه ناچار، سخنگرفت. و به کار ساخت هاي نوبراي بازنمود اندیشهتوان واژگانی نو را نمی
در پی چنین خواستی ها را در کاربردي نو در قلمرو ادب به کار بگیرد. اي دیگر ببرد؛ و آنواژگان زبان بهره

اي نو، بازنمود اندیشهور براي یابد. سخن، کاربرد میترفندي شاعرانهمجاز در ادب، چونان زیباشناختی است 
تا آن را در معنایی دیگر، معنایی پندارین و هنري، در نهد؛در زبان فرو میواژه را معناي راستین و شناختۀ
قلمرو ادب، به کار ببرد.

زیباشناختی باید در میان دو معناي واژه پیوندي نهفته باشد؛ وگرنه مجاز ارزش ناگفته پیداست که می
پیوندي سنجیده و درست و روا نخواهد بود. معناي هنري واژه را، واهد داشت؛ و این رفتار شاعرانه نخ

دو معناي واژه را نۀباید به معناي قاموسی آن بپیوندد. این گونه پیوستگی در میاسنجیده و پذیرفتنی، می
هاي مجاز پدید هاي پیوند، گونهبر بنیاد گونهتواند داشت؛ هایی چند میپیوند گونهنامیم. پیوند (عالقه) می

د در آن همانندي است. از این روي، براي جداکردن و که پیوناي است از مجاز آیند. . . استعاره گونهمی
، پیوند در مجاز اند؛ زیرا چون استعارهاز استعاره، آن را مجاز مرسل خواندههاي مجاز بازشناختن دیگر گونه

تواند از معنايهن نمیداز دیگر سوي، تواند بود.هاي دیگر میتنها بازبسته به همانندي نیست؛ و از گونه
اي نشانهکهآنبرَد، مگر ه آن است به معناي نوآیین و هنري آن راکه معناي قاموسی و شناختۀراستین واژه 

صارفه) قرینۀواگردان (ر مجاز از آن گریزي نیست، نشانۀباشد. این نشانه را که ددر سخن نهاده شده
گرداند؛ و به معناي ور نیست وا میسخنزیرا این نشانه ذهن را از معناي راستین واژه که خواست نامیم. می

) 1تواند داشت: (گونه میواگردان دونشانۀپیوندد.کشاند و میور است، میهنري آن که خواست سخن
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اي یا واژگانی است که آشکارا در سخن آورده واگردان واژهنشانۀلفظیه): این قرینۀبیرونی یا واژگانی (نشانۀ
نیست که آشکارا در واژگانی واگردان واژه نشانۀمعنویه): این قرینۀیا معنایی (درونی نشانۀ) 2شود. (می

دین و معناي نهایابیم که واژه در معنایی جز از سرشت و هنجار سخن در میباشد؛ سخن آورده شده
است.اش به کار برده شدهقاموسی

نبرد.برآشفت ایران و برخاست گرد             همی هرکسی کرد ساز ) 6(

معناي میانۀپیوند در است. در معناي ایرانیان به کار برده شدهایران در این بیت، به مجازي مرسل، 
بر «زیند.ایرانیان در ایران میایرانیان آن است که که نام سرزمین است با معناي هنري آن، راستین ایران 

تواند بر میکهآنپیوندد؛ زیرا گسلد؛ و به ایرانیان میواگردان است که ذهن را از ایران مینشانۀنیز »آشفتن
اي است که واژه» برآشفت«است؛ » اي برونینشانه«واگردان در این بیت نشانۀان. ایرانی است نه ایرآشفت 
است.در سخن آورده شدهآشکارا 

:هاي مجازگونه

ر بنیاد پیوندهاب

پیوند جزء به کل؛ به پیوند کل و جزء (کلیت)؛ به پیوند جاي و جایگیر (محل و حال= مجاز به 
و . . . محلیت)؛ به جایگیر و جاي (حال و محل= حالیت)؛

از دید بستر هنر

به ی هنري اي در معنای، واژهالف) مجاز ساده (مفرد): آن است که بستر مجاز واژه باشد؛ به سخنی دیگر
باشد.کار برده شده

در اي یکسره ب) مجاز آمیغی (مرکب): آن است که بستر مجاز واژه نباشد، جمله باشد. اگر جمله
[مانند مثال زیر که منظور از کل توان یافت.، مجازي آمیغی در آن میباشدمعنایی هنري به کار گرفته شده

مصرع اول شادمانی از آمدن بهار است].

“!پرستاي صوفیان باده،بلبل مست       صالي سرخوشیشکفته شد گل حمراء و گشت ) 7(

شناسی شناختیزبان
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تأکید این مکتب روي پدید آمد. 1980هاي اوایل سالازشناسی و علوم شناختی که مکتبی در زبان
با هم هاآنتعاملو شیوةزبان و ذهنمطالعۀدر فیزیکی/هاي بدنیهاي مفهومی و تجربهنقشِ معنا، پردازش

نه یک چارچوب نظري مشخص. این و ذهنزبان به مطالعۀاسترویکرديشناسی شناختیزباناست. 
شناسی شناختی زبانخۀاصل تعمیم و اصل شناختی. دو زیرشاشود:رویکرد با دو اصل فراگیر تأثیرگذار می

شناسی شناختی در زبان. هرچند ظهورهاي شناختی به دستورشناسی شناختی و رویکردند از معنااعبارت
، به ویژه 1970هاياش به کارهاي سالهايعقالنی شروع شد اما ریشهبه عنوان جنبش1980هاي اوایل سال

که 1970هاي سالگامان اولین پیشگردد. بر می7‘گراشناسی صورتزبان’االت متحده، در واکنش بهدر ای
، رونالد 10، جرج لیکاف9، چارلز فیلمور8گیلز فوکونیه:ازاندعبارتطرح این رویکرد جدید را بنیان نهادند 

.)2007:22(ایوانز، 12تالمیو لئونارد 11النگاکر

ي استقالل زبان از مسألهبنابراینشود و مینظامی ذهنی و شناختی محسوبدر دستور شناختی، زبان
ی میسر شناخت کامل نظام شناختبدون درك و دیگر قواي شناختی مطرح نیست و درك جامع نظام زبان 

یا اللفظی تحتنیز مردود است و منظور از معناشناسی نیز معنايهاي زبان حوزه. همچنین استقاللشودنمی
نیست هاي معناییبودن به مشخصهوار معروف است و نیز قائلالحاً به معنی فرهنگصطشناختی که ازبان

عنی ی بر بافت که اصطالحاً ماللفظی، مجازي، استعاري و متکتحتو غیراللفظی بلکه معناي تحت
و سیي بین معناشناینجا تفکیک و تمایزشود موردنظر است. به عبارتی دیگر، در انامیده میوار المعارفدایره

هاي مستقل و شناسی، تکواژشناسی و نحو حوزهکاربردشناسی زبان مطرح نیست. در این دستور، واج
این دهند. وظیفۀل مینیستند بلکه هر سه واحدها و عناصري نمادین هستند که پیوستاري را تشکیخودمختار 

).66: 1392و عناصر نمادین، نمادسازي معانی و مفاهیم است (دبیرمقدم، واحدها 

معناشناسی شناختی

بین تجربه، نظام مفهومی شود به مطالعۀ رابطۀشناختی شناخته میاي که تحت عنوان معناشناسی حوزه
ي معناشناسی شناختی کار در اصطالح تخصصی، محققانی که در حوزهپردازد. و ساختار معناییِ زبانی می

7- formal linguistics
8 - Gilles Fauconnier
9 - Charles Fillmore
1 0- George Lakoff
1 1- Ronald Langacker
1 2- Leonard Talmy
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معناشناسی پردازند. سازي (ساختمان معنا) میکنند به بررسیِ ساختار مفهومی (بازنمایی دانش) و مفهوممی
. هاي شناختی پرداختاین پدیدهتوان به بررسیمیآن نظر داند که از مشناختی زبان را همچون لنزي می

.دارندنظر هاي معناشناسی شناختی به الگوسازي از ذهن انسان درنتیجه، پژوهش

یک شناسی شناختی، بازنمایندةزبانپرشمار حوزةهاياسیِ شناختی، همانند دیگر فعالیتمعناشن
دنکناین رویکرد را بهتر معرفی میکه معناشناسی شناختیاصلي مشخص. چهار رویکرد است تا یک نظریه

ختار مفهومی ) ساختار معنایی، به صورت سا2دارد؛ (13‘مندبدن’) ساختار مفهومی حالتی 1: (اند ازعبارت
شده استسازي) ساخت معنایی به صورت مفهوم4؛ (المعارفی است) مراد از معنا، معناي دایره3است؛ (

نظریۀ’،14‘نظریۀ آمیختگی’از:اندعبارتها در معناشناسی شناختی . برخی نظریه)315: 2006وانز، (ا
مفهوم واژگانی و الگوي نظریۀ’، 17‘فضاهاي ذهنینظریۀ’، 16‘معناشناسی قالبی’،15‘هاي مفهومیاستعاره
20‘واژگانیِ شناختیمعناشناسی ’و رویکردهایی به معناشناسی زبانی نظیرِ 19‘چندمعناییِ اصولی’، 18‘شناختی

.)26-7: 2007وانز، ا(21‘المعارفیمعناشناسی دایره’و 

شناسی متنزبان

شود، به تحلیل متن فراتر از سطح جمله، معموالً و ، که تحلیل گفتمان هم نامیده می22‘شناسی متنزبان’
الگوهاي چگونگی جریان اطالع شناسی متن تأکید بر شان، اشاره دارد. هدف زباننه الزاماً در بافت موقعیتی
متن مثل پیوستگی، انسجام، توزیع مبتدا و خبر و ي ازکه با بررسی ابعادها استدرون جمله و میان جمله

شناسی متن با ساختار متن در ارتباط شود. نحو با ساختار جمله و زبانر ساختارهاي گفتمان محقق میدیگ
.)51: 2009(رابرتز، است

1 3- embodied
1 4- Blending Theory
1 5- Conceptual Metaphor Theory
1 6- Frame Semantics
1 7- Mental Spaces Theory

LCCM Theory: lexical concept and cognitive modelگیرد: ساخت میش را از این دو ااین نظریه نام-16
19- Principled Polysemy
20- cognitive lexical semantics
21- encyclopaedic semantics
22- text linguistics
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ی هم از تحلیل گفتمان وجود دارد که طی هاي متفاوتبرداشتتمان معانی متعددي دارد،طور که گفهمان
امراز زبان درهاناي انسونگی استفادهچگ«) تحلیل گفتمان را ix: 1983براون و یول (اند. زمان تغییر کرده

بندي زبان فراتر از جمله یا بند؛ و سازمانمطالعۀ«) تحلیل گفتمان را 1: 1983داند. استابز (می» ارتباط
مطالعۀ«ند. و بعدها آن را کتعریف می» واحدهاي بزرگ زبانی مثل مکالمه و متون نوشتاريمطالعۀبنابراین

هایی مثل ون دایک از کند که نویسنده) و اشاره می9(همان: کندتوصیف میهم » طبیعی زباندادرخ
ن، به سنت خاص شناسی متن، در برابر تحلیل گفتمازبانکنند (هم استفاده میشناسی متن زباناصطالح 

معنا بر متن داللت که چگونه ساختار وبر این استگران گفتمانرخی تحلیلب. تأکید)داروپایی اشاره دار
صورت انتقادي یشتر به ، تحلیل گفتمان را ب1990هاي ویژه از اوایل سالبهدارند اما دیگرانی هم هستند که،

هاي رغم اینکه روشبهاند. سی موضوعاتی مثل قدرت، نابرابري و ایدئولوژي به کار بردهبررو در
هاي تحلیل گفتمان بر اهمیت تمام صورتاما تغییر کرده است، هاآنگران، نکات محوري و اهداف تحلیل
چتري است «) بر این است که این اصطالح 163: 1995بور (اند. تأکید داشتهطبیعی متونرخدادهايمطالعۀ

متفاوت پوشش ي نظري کامالًهاي پژوهشی عملی را با اهداف و پیشینهاي از فعالیتانواع گستردهکه 
کند که تحلیل ره میوي همچنین اشا»دهند.خود قرار میها زبان را در کانون توجهدهد. تمامی اینمی

شناسی اجتماعی تعاملی و تمام زبانشناسی گفتمانی، روانتوانمییل گفتمان است ورتی از تحلصومکالمه
.هایی از تحلیل گفتمان قلمداد کردصورتهمرا هاي تحلیل گفتمان انتقادي گرایش

خوانش «متضمن ز تحلیل کیفی تبدیل شده کهورتی اتحلیل گفتمان بیشتر به صهاي اخیر در سال
بنیاد در سطح هاي کمی یا پیکرهتحلیل گفتمان به استفاده از روشدر در عین حال،اما؛متون است»دقیق

تحلیل گفتمان، » انتقاديِ«صورت بر بیشتر با تأکید )160-161بور (ها مبادرت ورزیده است. وسیعی از داده
یل گفتمان، تحلاصل محوري کند که اشاره میرود، به کار میشناختی هاي اجتماعی و روانکه در پژوهش

گیرند؛ البته همیشه ار میمورد پژوهش قربین محققان و آنانی است که تولید مشترك تلقی پژوهش به منزلۀ 
ت بیرون از ذهن امري ناممکن است.واقعیکهتوجه دارندنکتهاینبه

شناسینشانه

شناسی، طبیعی، است. نشانهنظام داللت، خواه ساختگی و خواههايویژگیعلمی مطالعۀشناسی نشانه
در رویکرد گردد. هاي نمادین بر مینشانه و نظامفلسفۀاش، به مطالعات حوزةومترین مفهدر قدیمی

انسانی با هم مطالعه هاي ارتباطشناختیِ نظامو جامعهشناختی هاي فلسفی، روانشناختی، مشخصهزبان
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) و رادولف کارناپ1901-1979)، چارلز موریس (1834-1914(فیلسوفانی همچون چارلز پیرس شوند. می
روابط بین عبارات دانستند: معناشناسی، مطالعۀمیتقسیماین حوزه را به سه حوزه قابل) 1981-1979(

، 23‘نحوشناسی’؛ کنندرا توصیف میهاآنیا اشاره دارندهاآنزبانی و چیزهایی در جهان که این عبارات به 
معناي این عبارات به کاربران آن وابستگیِ با یکدیگر؛ و کاربردشناسی، مطالعۀعبارات این رابطۀمطالعۀ

قرن دوم در نیمۀروند).اي که این عبارات در آن به کار می(از جمله به موقعیت اجتماعیاست عبارات 
اش از جمله در تمام حاالت حسی،الگوشدهِشناسی براي تحلیل ارتباط انسانیبیستم، اصطالح نشانه

).431: 2008ستال، یکربه کار گرفته شد (،و بویاییبساواییشنوایی، بینایی، چشایی، 

شناسی شانهنیعنی در خصوص تولید و خلق معنا. اي است در باب داللت؛شناسی نظریهنشانهاز طرفی، 
پردازد و از ره) میي ترافیکی، زبان اشاهان(رمزگاهاآنبندي هاي نشانه و سازماننظاممطالعۀبه از یک سو،

انند که چه چیزي شناسان عالقمندند بدبه چگونگی تولید معنا توجه دارد. به عبارت دیگر، نشانهطرف دیگر 
شناسی  بر نشانهنظریۀکند.به چه چیزي داللت میگفتاراین پاره شود یاگفتار میث معناداري یک پارهباع

بلکه کنند، لت نمیبه خوديِ خود بر چیزي دالهاآنمعنا ذاتیِ چیزها نیست، یعنی این باور استوار است که 
بدهد» معنایی/چیزي«را به » صورتی«شود که قادر است ساخته می-فاعلیا -معنا توسط ناظري توانا

). 117: 2000(مارتین و رینگهام: 

ها و در تولید و درك نشانه[ي موجودات]هااسی هم شناخت تواناییِ انواع و گونهشننشانهۀهدف اولی
تولید دانشی است که این قابلیت امکان تحقق آن را براي انسان فراهم عملهم، در مورد نوع بشر، شناخت 

ةاستفادشود. بازنمایی،میده مینابازنماییعمل دوم، کهآنحال است24‘نشانگی’، مورد اولآورد.می
، نوعی توانایی زیستی نشانگیجهان است. شناختبندي و سپس ها براي کندوکاو، طبقهسنجیده از نشانه

هاي فیزیولوژیکی ساده تا هایی ازقبیلِ عالمتآید؛ نشانهها به حساب میاست که مبناي تولید و درك نشانه
تولید، ۀی و اجتماعی بشر، بر پاید.حیات عقالندهنسطح باالیی را نشان میةهایی که نمادگرایی پیچیدنشانه

خوانیم، نویسیم، می، میکنیمگیریم، صحبت میکه ژست میها است. زمانیها و بازنمایینشانهۀکاربرد و مبادل
کنیم و اعمالی از این دست یم، به تصویري نگاه میدهموسیقی گوش میبه کنیم، تلویزیونی تماشا میۀبرنام

. بازنمایی نیز استههستیم که بر مبناي نشانه شکل گرفتيبازنموديدهیم در واقع درگیر رفتاررا انجام می
ارتباط، به شدن و ریزي، اجتماعیهاي مهم دانش هستی، رفتار هدفمند، برنامههمراه با توانایی غلبه بر جنبه

23- syntactics
24- semiosis
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فرهنگ دیگر متفاوت است، است. به هر روي، از آنجا که اعمال بازنمودي از فرهنگی بهاعطا شدهبشر
دهدشکل میهاآنبینی برند نوعی الگوي میانجی را در جهانهایی که افراد، روزانه به کار مینشانهبنابراین

.)34-5: 1391(سیبیاك، 

انسجام

تر از تکواژ به کار واحدي بزرگشناسان براي اشاره به ویژگیِاصطالحی که از جانب برخی زبان
ربرد، هردر این نوع کارا به هم پیوند دهد. هاآنرود تا در یک ساخت (مثل حرف تعریف + اسم) می

د. در رویکرد از نظر درونی منسجم هستنکنند تري را ایفا میي واحد بزرگکه نقش سازهها گروهی از واژه
ک یتارهاي روساختیِ هاي ساخبه ویژگیمفهوم مهمی است واي به تحلیل دستوري، انسجام هلیدي

دهد، مثل پیوند میرا به همترِ گفتمان جمله یا واحد بزرگهاي متفاوت گفتار یا متن اشاره دارد که بخشپاره
.)85: 2008کریستال: ضمیرها، حرف تعریف، و برخی انواع قید (نقشِ ارجاع متقابل 

بدون ایجاد ران متنورروابط دمتن است کهتوريِدس-يانسجام ابزار واژدر رویکرد هلیدي،
جانشینی/ حذف، حرف ربط و ارجاع، :ند ازااین ابزارهاي انسجامی عبارت. دهدنشان میساختاري دستوري

مستقیم به براي اشارةکه؛روددستوري هم به کار میخارج از مطالعات نی. اصطالح انسجام در نسجام واژگاا
)، و گاهی 1976الخصوص هلیدي و حسن، (علیشود انجام میانسجام رويکهاستيمندکارهاي نظام

: 2010، 25کازوهیرو ترویو و الم(متیسن،شوداستفاده مید کمتر براي اشاره به متنیت متنقدري با قید و بن
74.(

پیوستگی

متن به اي اشاره دارد که از رهگذر آن به شیوه(در برابر انسجام که با دستور در ارتباط است)پیوستگی 
معیار«از هفت ) پیوستگی را یکی 4: 1981درسلر (دو بوگرانت وآید. لحاظ معنایی معنادار به حساب می

اجزاي دنیاي متنی، یعنی پیکربندي هاآنشود که از رهگذر ایی مرتبط میهشیوه«که با نددانمی» متنیت

2 5- Christian M.I.M. Matthiessen, Kazuhiro Teruya and Marvin Lam
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(بِیکر »فهم و مربوط استطور متقابل قابلبه دهد، روساختی را تشکیل میمتنِشالودةکه مفاهیم و روابطی
16: 2011، 26سیلو ا(.

ز متن یرون ابپیوستگی یا انسجام بالغی ارتباطی است بین اجزاي متن که بر مبناي عوامل از طرفی، 
دارد. متنی ي قراردر اصل همکارو به طور کلی قبلی، زمینۀفرض، این عوامل در همان پیششود. حاصل می

اش درست ن اجزايدر واقع ارتباط میاشده در آن کمتر از حد الزم یا بیشتر از آن باشد، که اطالعات عرضه
متنی فاقد کرده است. چنینقبلی و اصول همکاري ارتباط تخطیزمینۀها، فرضپیشچنین متنی ازنیست. 

شود. یمرقرار بآن و گیرندةپیام ام بالغی است که بین فرستندةانسجپیوستگی است. پیوستگی، در حقیقت،
هایی را در مورد آن فرضدارد که پیشاو را وا میقبلی مخاطبان خود دارد برداشتی که نویسنده از زمینۀ

بی و چه اینکه چه مطلشود. عامل اصلیِ تعیین سازمان بالغی متن میها فرضمسلم بداند و همین پیش
چهآني از ر زیادوالً باید گفته شود یا نشود، در حقیقت بیشتر امري کالمی است تا زبانی. مقدانکاتی اص

ل مل و اطناب مختوان آن را برقراري تعادل بهینه میان ایجاز مکه میسازد همین پیوند استگفتمان را می
نکویست اباشد، متن نیست.هاي دستوري انست. متنی که به چنین تعادلی نرسید، هرچند داراي جملهد
با فرضزبانی، راي نشان دادن این امر که هر قطعۀ) ب119: 1987دیوید کریستال، شده در) نقل10: 1978(

آورد:هاي زیر را مثال میتواند متن باشد، جملهاز لحاظ دستوري کامالً درست باشد، نمیکه این

پا دريوي رگربهها چهار پا دارند. گربهدهم. یام غذا مگربهبه روزدارد. من هر روزهفته هفت «
»پنج حرف دارد.پا درياست. 

تن براي مهاي گوناگون متفاوت است.اي فرهنگی است و در فرهنگپیوستگی یا انسجام بالغی پدیده
شود بر کسانی عرضه شود که مخاطب آن نباشند درك نمیچهآنچنشود و ته میمخاطب خودش نوش

).25-6: 1377جو، (صلح

ساختار رساله9-1

2 6- Paul Baker and Sibonile Ellece


