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Abstract 

According to the teachings of relevance theory, understanding the meaning of the 

speaker in metaphor is an inferential process that is defined based on the 

construction of a ad hoc concept of metaphor. This concept is created by semantic 

adjustments of the word according to the context and is considered as an explicit 

content of the text. The ad hoc concept has encyclopaedic information the of both 

sides of metaphor, but it may have emergent property that emerged during the 

interpretation. The emergence of emergent property in metaphor leads to the 

inference of weak implications that vary from audience to audience, but within the 

framework of the principle of optimal relevance and relevance-theoretic 

comprehension heuristic. This article has tried to examine the understanding of the 

meaning of the narrator in metaphor in a descriptive-analytical way, using examples 

from Qaisar Aminpour's poetry. The research results show that the presence of a ad 

hoc concept in Qaisar Aminpour's poetic metaphors has created a range of weak 

implications that have expanded the range of different interpretations of his poetry 

and based on the type of ideological attitudes and specific philosophical views. He is 
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justifiable to the world. This has made the readers more interested in the poetry of 

Qaisar Aminpour and made it more influential. 

Keywords: Qaisar Aminpour" metaphor" relevance theory" comprehension 

heuristic" ad hoc concept 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان

  379 -  355، 1401 هار و تابستانب، 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

 اساس بر در استعاره گوينده معناي دريافت چگونگي بررسي
  پور امين قيصر شعر در ربط نظريه

  *جواد عرفاني بيضائيمحمد
  **مهابادي كوچكي نرجس

  چكيده
 استنباطي اسـت  فرايند يك استعاره در معناي گوينده درك تئوري ربط هايبر اساس آموزه

- تعـديل  اثر مفهوم در اين. شودمي تعريف مستعارمنه از ويژه مفهومي ساخت اساس بر كه

 محسـوب  مـتن  صـريح  محتواي جزء و شودمي ساخته بافت به توجه معنايي كلمه با هاي
 ممكـن  ولي داراست استعاره را هر دو سوي اينامهدانش هايويژگي ويژه مفهوم. گرددمي

- ويژگي وجود. آمده است پديد تفسير جريان در كه نوپديد داشته باشد هايياست، ويژگي

 مختلـف  مخـاطبين  در كه شودمي ضعيفي تلويحاتي استنباط سبب استعاره در نوپديد هاي
 است. آمده حاصل اكتشافي، فهم روش و بهينه ربط اصل چهارچوب در اما است، متفاوت
شـيوه   پـور، بـه  امـين  قيصـر  شـعر  از هـايي  - نمونه از استفاده با است كرده سعي اين مقاله
 دسـتاورد . بپـردازد  اسـتعاره  در گوينـده  معناي درك چگونگي بررسي تحليلي به–توصيفي
 پورامين قيصر شعري استعارات در نوپديد هايويژگي وجود كه است آن از حاكي پژوهش
 را او شعر از متفاوت برداشتهاي كه دايره است گشته ضعيف تلويحات از طيفي ايجاد باعث

 بـه  او خاص فلسفي نگاه ايدئولوژيك و هاينوع نگرش اساس بر است و بخشيده وسعت
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 پـور و شعر قيصـر امـين   به  خوانندگان اقبال باعث است. همين موضوع قابل توجيه جهان
  .است گشته  آن بيشتر تأثيرگذاري

  ويژگي نوپديد –درك اكتشافي –نظريه ربط –استعاره –پورقيصر امين ها: دواژهيكل
  

  مقدمه . 1
) را  (metaphorاسـتعاره است، اصطالح  موجود بيان شده ق آنچه در كتاب هاي بالغيببر ط

است. او استعاره را انتقال يك نام بـراي اطـالق بـه چيـزي      كرده مطرح بار ارسطو نخستين
) نظرات ارسطو، از ديربـاز مـورد   70:1396داند.(صفوي، بر پايه تشابه ميان آن دو مي» غير«

انـد،  توجه بالغيون ايراني نيز بوده است، در بين تعاريفي كه گذشتگان از استعاره بيان كـرده 
نـد.او  اداده نسـبت  البالغه، اسراركتاب  نويسنده جرجاني، بدالقاهربه ع را تعريف تريندقيق

 آن جايگزين دومي نام و شودمي جدا آن از شيء اصلي نام استعاره ساخت در معتقد است،
 پـذيرد. مي صورت عقلي ارتباط و ظاهري تشابه رعايت برحسب جايگزيني اين و گرددمي

جرجاني بر مبناي همين تعريف  ).178: 1393صفوي، و 110: 1375كدكني،  ر.ك. شفيعي(
خود از استعاره ، به معرفي ساخت جمله تشبيهي و چهار ركن اصلي آن پرداخت. او بـراي  

 كلمـه  از »بـه مشـبه « جـاي  بـه  و »مسـتعارله «از » مشـبه «تشـبيه، بـه جـاي     تمايز استعاره از
صـفوي،   ك..ر( داد تغييـر  »جامع« اصطالح به نيز را »شبه وجه« و كرد استفاده ،»مستعارمنه«

1393 :179(.  
 كـه  اسـت  برخوردار ويژه جايگاهي از استعاره مبحث جديد، بالغت كتابهاي در اغلب

 اختصـاص  اسـتعاره  بـاب  در گذشـتگان  نظرات آوريجمع و تكرار به آن از وسيعي حجم
 و بالغـت  فنـون كتـاب   يـا  كدكني شفيعي از محمدرضا خيال صوركتاب  مانند. است يافته

 بـه بررسـي   خـود  بيـان كتاب  شميسا، نيز در سيروس. همايي الدينجالل از ادبي صناعات
 دو هـر  تشـبيه  و اسـتعاره « است معتقد است. اوگذشتگان در مورد استعاره پرداخته نظرات
  .)155: 1385شميسا، » (است تشبيهي جمله يك اياستعاره هر ساخت ژرف و هستند يكي
  ايراني، محققان:  گفت خالصه صورت به توانمي

- آرايـه  ديگـر  از را پديده اند اينداشته بر آن سعي و اندبوده استعاره تعريف دنبال به يا

 آن دنبـال  به يا اند،بوده استعاره گيريشكل چگونگي درگير يا سازند، متمايز ادبي هاي
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 چگونـه  اسـتعاره  بنـدي طبقـه  و چيست؟ زبان در استعاره نقش سازند معلوم تا اندبوده
  .)267: 1392صفوي، ( است پذير امكان

 از آن، فهـم  روش و زبان از استعاري استفاده چرايي مثل موضوعاتي بررسي عبارتي، به
  .است شده پرداخته آن به كمتر كه است مواردي
 به مربوط علمي هاييافته افزايش علوم، همه سريع پيشرفت با همراه اخير، دهه چند در
گشت كه در آن  شناسي متعددي در زبان هايشاخه ايجاد سبب آنها، بنديطبقه لزوم و زبان

 انتقـال  و معنا مسأله بر بيشتر  را خود تحقيقات  كاربردشناسي و شناسيمعنا شاخه ميان، دو
 وجـود  هـا،  نشـانه  مفهـوم  و معنـي  مانند مباحثي به توجه. كردند متمركز زبان طريق از آن،

 بررسي مانند ايرشته ميان موضوعات حتي و ارتباطات در شنونده و گوينده نقش مصداق،
 درحيطـه . انـد پرداختـه  آنهـا  بـه  شناسـي  زبان يشاخه دو اين كه است مواردي از استعاره،

 را جـورج  اسـتعاره  مورد تحقيقات در ترين) مهمcognitive semantics( معناشناسي شناختي

اســتعاره « نظريـه  طـرح  بـا  )Mark Johnsonجانسـون (  مـارك  و )(George Lakoff ليكـاف 
 انعكـاس  زبـاني،  اسـتعارات  آنـان،  نظـر  بـه  .اندداده انجام  (conceptual metaphor)»مفهومي
 هايدامنه مختلف هايحوزه بين  كه است بنياديني مفهومي هاي نگاشت روبنايي و ظاهري
  ).Johnson, Lakoff, 1994: 153دارد( وجود 1شناختي

 و اصول مطالعه به كه است شناسي زبان هايشاخه ديگر از (pragmatics) شناسي كاربرد
 از بيشـتر  كه كندمي عواملي را بررسي و پردازدمي زبان از استفاده و كاربرد بر حاكم قواعد
  عبارتي . به)See: Wilson,1995:35(گذاردمي اثر متون تفسير بر جمالت، معناي دانستن

 توسـط  ارتباط، امر در كه گونه آن به البته پردازد،مي معنا مطالعه به زبان شناسي كاربرد
- مـي  تعبيـر  خواننده، يا شنونده توسط و گيرد مي قرار استفاده مورد نويسنده يا گوينده

 و خـاص  بـافتي  در افـراد  منظـور  تفسـير  برگيرنده در الزاماً معنا، مطالعه نوع اين .شود
  )130: 1392زاده، آقاگل( باشد مي است شده گفته كه برآنچه بافت تأثير چگونگي

 ) ازrelevan theoryربـط (  نظريـه  و (Grice inference theory) گـرايس  اسـتنباطي  نظريـه 
 از اسـتعاره  مبحث نظريه، هردو در. شوندمي محسوب شناسي، كاربرد به وابسته هاينظريه
 در كـه  واحـدي  تفسيري روش ارائه با ربط نظريه  ويژه به است، برخوردار ايويژه اهميت
 و اسـتعاره  فهـم  چگـونگي  مـورد  در زيادي سواالت به دارد كاربرد متون همه تفسير مورد

 در فارسـي  زبـان  در تحقيقـي  هـيچ  تـاكنون . است داده پاسخ درآن گوينده، معناي دريافت
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 بـر  اسـت  كـرده  حاضر سعي مقاله است، نشده انجام استعاره مورد در نظريه اين چارچوب
استعارات به كار رفته  در گوينده معناي درك چگونگي بررسي به ربط، نظريه  مباني اساس

   .بپردازد در شعر قيصر امين پور
  

  تحقيق نظري مباني. 2
  درآمدي بر نظريه استنباطي گرايس  1.2
  بـراي  شـده،  گفتـه  جملـه  معناي دانستن رمزگان و يك با آشنايي فقط بسياري از متون، در

اي داراي معاني ضمني باشد، با دانستن معناي كد نيست؛ زيرا اگر جمله كافي جمله فهميدن
- نظريه بنابراين. توان به منظور گوينده پي برد هاي تشكيل دهنده آن نميگذاري شده واحد

 معـاني  همزمان، بتواند كه باشد برخوردار ايمبنا از كه اي در فهم معناي گوينده جامع است
اسـتنباطي   نظريـه . دهـد  قـرار  مطالعـه  و بررسـي  مورد را بافتي استعاري و ضمني، صريح،
بـود كـه گوينـدگان بـراي      معتقـد  هايي برخوردار اسـت. گـرايس  از چنين ويژگي گرايس،

دهند تا مخاطب را به منظور خود راهنمايي فهماندن مقصود خود شواهدي در متن قرار مي
پردازند و كدهاي زبـاني  استنباط معناي گوينده ميكنند. مخاطبان نيز بر پايه اين شواهد، به 
شوند. طبق رهيافت گرايس، گويندگان در هر كنش فقط قسمتي از اين شواهد محسوب مي
 راهنمـايي  خود منظور و نيت به را شنوندگان تا كنند ارتباطي، بايد استانداردهايي را رعايت

ناميد. كه  Grice's co-operative principle)كنند. گرايس نام اين استانداردها را اصل همكاري(
 شامل چهار راهبرد زير است: 

  راهبردكيفيت يا صداقت - 1
  يا ارزشمندي كميت راهبرد - 2
  راهبرد ربط يا تناسب- 3
  (Wilson, Sperber, 2004: 250) وضوح راهبرد روش يا - 4

و  (explicature) را بـه دو قسـمت محتـواي صـريح     گرايس، محتوي هـر پـاره گفتـاري   
آن چيـزي اسـت كـه      برابر تقريبا صريح، تقسيم كرد. محتواي implicature)محتواي تلويح (

بيان شده است و آنچه به صورت استنباطي از سخن كسـي درك   به صورت تحت اللفظي،
تلـويحي   يـا  ضمني معناي مي شود، جنبه تلويحي دارد. به نظر او شنونده هنگامي به وجود
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 .نكننـد  از راهبردهاي چهارگانه اصـل همكـاري را رعايـت    يكي گويندگان، كه پي مي برد
گرايس با توجه به اصل همكاري و راهبرد صداقت، در مـورد روش درك اسـتعاره معتقـد    

شود، بلكه قسمت صريح جمله صرفاً است، منتقل نمياست كه در استعاره، آنچه گفته شده
 يا همان تلويحات، اسـت. در رويكـرد گـرايس،    محمولي براي انتقال معني ضمني نويسنده

ندارد و دريافت استعاره تمامـاً اسـتنباطي اسـت و     متن محتوي صريح در جايگاهي استعاره
 و )Grice,1989:368-372(وجزئــي از محتــوي تلــويحي پــاره گفتــار محســوب مــي شــود 

(Sperber, Wilson,1995:41).  
  
   (relevance theory) نظريه ربط 2.2

بـر اسـاس    (Deirdre Wilson) و ديـردري ويلسـون  ) (Dan Sperberربط را دن اسـپربر نظريه 
اند. آنهـا بـر خـالف نظـر گـرايس معتقدنـد       راهبرد سوم اصل همكاري گرايس طرح كرده

 ويژگـي  يك بلكه ربط  گويند،نمي سخن مرتبط همكاري اصل رعايت خاطر به گويندگان
  بعنوان كه دروني بازنمون يا بيروني محرك د و هرها وجود داراست كه در همه پديده بالقوه

 او به هايي خاصموقعيت در است، ممكن شود، پردازش انسان شناختي سيستم در ورودي
 آمد كه حاصل خواهد پيش صورتي در شخص براي هاي خاصموقعيت اين. كند پيدا ربط

 positive cognitive)مثبت شناختي تأثير يك موجود 2هايانگاره از بافتي در محرك پردازش

effects)   باشد .(Sperber, Wilson 1995: 260)ارزشـمند و   هـاي  تفاوت مثبت، شناختي تأثير
 شودمي ايجاد جهان اطرافش هايهاي موجود شخص از پديدهملموسي است كه در انگاره
  آيد:و به سه روش بدست مي

 contextual) بــافتي هــاي داللــت حصــول موجــود و هــايانگــاره بــا تركيــب . بــا1

implications)
3  

   موجود هايانگاره . تقويت2
    موجود. هايانگاره . رد3

 داده ورودي به سيستم شناختي انسان يك پردازش از كه شناختي تأثيرات نوع ترينمهم
جديدي اسـت كـه در    هاي  بافتي، اطالعاتاست، داللت بافتي هايداللت شود،حاصل مي
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 ,Carston آيـد  مـي  محـرك در سيسـتم شـناختي بدسـت     و 4توأمـان بافـت  نتيجه پردازش 

1988:33).(  

  ربط اصول 1.2.2
 هـاي  سيسـتم  عملكـرد  شناخت و چگونگي در آن نقش و ربط مورد در ويلسون و اسپربر

 در دقيق توصيفي محرك ترينمربوط وانتخاب ربط ويژگي از برداري دربهره انسان شناختي
 دو شود، ايـن  واقع مفيد استنباطي همه ارتباطات  در تواندمي اند كهداده ارائه اصل قالب دو

 ربط ارتباطي اصل و (cognitive principle of relevance) ربط شناختي اصل :از عبارتند اصل
(communicative principle of relevance).  

   اصل شناختي ربط 2.2.2
 آدمـي  شناخت در ريشه استنباطي، ارتباطات همه بر استانداردهاي حاكم ربط نظريه طبق بر
 قوه گيرد كهكه از اين اصل سرچشمه مي شمول جهان حقايقي. دارد آن مورد در حقايقي و

 (Minewaki, 2005:3).ربـط هـدايت شـود     به سمت حداكثر كه است متمايل آدمي شناخت
يـا   پديـده  بـه  كـار  خـود  صورت به كه است يافته تكامل ايگونه به انسان شناختي سيستم
» اسـت  شـناخت  كليـد  ربـط  حداكثر و ربط«است. به عبارتي  مربوط كه كند توجه محركي

)(Sperber, Wilson, 1990:42.    ،گرايش سيستم شناختي به محركي كه حـداكثر ربـط را دارد
هـاي ذهنـي افـراد قابـل پـيش بينـي و       اين امر را ممكن خواهد ساخت كه تا حدي حالت

خواهد منظور خود را بفهماند، با اطالع از اين كه شـنونده او  اي كه ميهدايت باشد. گوينده
تواند محركي را توليد كند ها را در پيرامون خود انتخاب خواهد كرد، ميترين محركمربوط

كه توجه مخاطب را جلب كند اما اين ميزان تأثيرگذاري بر افكار مخاطب ارتباط اسـتنباطي  
گر بايد شواهدي را ارائه دهد كه مخاطـب را بـه تشـخيص    شود، زيرا ارتباطمحسوب نمي

بنابراين درنـوعي از  . دارد مخاطب توجه از ايويژه سطح به قصد او هدايت كند. يعني نياز
 ostensive-inferential) القـاگر –ارتباطات استنباطي كه نظريه ربط آن را ارتباطات اسـتنباطي 

communication) گر مطمئن شود، شنونده پيام او را فهميده است، طنامد، براي آنكه ارتبامي
  مقصود او شده است:     و نيت نوع بايد ابتدا اعتماد حاصل كند كه شنونده متوجه دو
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 دادن اطـالع  براي  گرارتباط قصد(The informative intention):  بخشيالف) قصداطالع
                                                                                 . مخاطب به چيزي

 دادن آگاهي گر درقصدارتباط  : (The communicative intention)ب) قصد ارتباطي
شـود، مخاطـب موفـق بـه      آورده بـر  ارتباطي قصد اطالعي. زماني كه قصد  از مخاطب  به

  ).Sperber, Wilson,2004:256(گر خواهد شدفهميدن منظور ارتباط

گر به منظور رسيدن به اين دو نوع هدف خود از ارتباط بايد بتواند محركـي  ارتباطيك 
 او به جدي طور به را به خود جلب كند و را توليد كند كه سطح ويژه اي از توجه مخاطب

  ostensiveقصـد  القـاگر  دارد. چنـين محركـي، محـرك    را چيزي انتقال قصد كه دهد نشان

stimulus) (بـه  محـرك را  آن ربـط  انتظار قصد يك محرك القاگر از استفاده شود.ناميده مي 
 اين كالمي ارتباطات در .پذيرد نمي انجام ديگر هايداده توسط دهدكه مي افزايش  صورتي
  باشد.  5گفتاريك پاره تواند مي محرك

   ربط ارتباطي اصل 3.2.2
 از كـه  سـازد مي ارزشمند داده ورودي به سيستم شناختي را يك آنچه ربط، نظريه اساس بر

 گـذارد مـي  تأثيرشناختي مثبتي كه  تنها شود، انتخاب پردازش براي متعدد هاي محرك ميان
 هـر  اسـتنباط  و بافـت  تدارك بازنمايي، براي ذهني مصرف شده كوشش ميزان نيست، بلكه

 انتخاب آن محـرك نقـش دارد.  هرچـه    مهمي است كه در عامل بافتي، نيز هايداللت نوع
 خواهـد  كمتـري  ربـط  باشـد،  بيشـتر   ورودي يك پردازش براي رفته كار به كوشش انميز

 كم آن، ادراك براي كه محركي است شخص يك به نسبت ترين محركمربوط پس. داشت
 ايجـاد  نيز را شناختي تأثيرات بيشترين حال عين در و باشد رفته كار به ذهني كوشش ترين
        (Sperber, Wilson,2008:5).باشد  كرده
 شناختي تأثيرات بيشترين  هم كه قصدي القاگر محرك ربط، نظريه اصطالحات طبق بر

 بهينه ربط داراي باشد، شده مصرف آن پردازش براي كوشش ترين كم هم و  باشد داشته را

(optimal relevance) اصـل  يعني  ربط تئوري اصل دومين توضيحات اين به توجه با. است 
 از فرضـي  پـيش  اسـتباطي  ارتباط از كنشي هر: كه شود مي تعريف صورت اين به ارتباطي

 كالمـي  ارتباطـات  در بهينـه،  ربط فرض پيش و ربط شناختي اصل. كندمي ايجاد بهينه ربط
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 بـه  گـام  را آن بايد شنونده كه كندمي تبديل اكتشافي مسيري را به گوينده معناي فهم روش
  .برسد گوينده معناي مورد در شده تضمين نتايجي استنباط به  تا بپيمايد گام

ــم روش 4.2.2 ــي اكتشــافي فه ــر مبتن ــط ب  relevance-theoretic comprehension) رب

heuristic)              
 بازيـابي  و سپس گشايي رمز با كالم درك كالمي، ارتباطات جمله از استنباطي ارتباطات در

 محتـواي  تمـام  توان،نمي گاههيچ ويلسون، و اسپربر نظر به .شودمي آغاز جمله زباني معني
 حتـي -  چه آن شود ومي گفته آنچه بين هميشه اللفظي بيان كرد تحت صورت را به صريح

 بـا  بايـد  دارد. اين شـكاف معنـايي   وجود معنايي شكاف شودمي منتقل - صريح صورت به
 محتواي ابتداذهني،  كوشش حداقل صرف با بايد شنونده شود. پر كاربردشناختي فرايندهاي

 كنـد،  تفسير جمله را تكميل 6تلويح محتواي سطح در سپس و صريح جمله را استنباط كند
 بـراي  عملي روشي بهينه ربط تعريف و ربط اصل. باشد هم مربوط او تفسير كه صورتي به

 قرار شنونده پاي گوينده پيش معناي مورد در مناسب ايفرضيه ساخت و وظايف اين انجام
  .دارد نام اكتشافي فهم روش كه. دهد مي

  : از كند كه عبارتندمي مطرح را قواعدي ربط بر مبتني اكتشافي فهم روش
 بـه  .كنيـد  اسـتفاده  ذهنـي  كوشش كمترين الگوي از شناختي تأثيرات محاسبه در - الف
ــارتي ــاييفرضــيه در ســاخت عب ــده  در ه ــتن گوين ــورد تفســير م ــدهاي انجــام و م  فراين

 ساخت تلويحـات،   و بافتي هايداللت ساخت محتواي صريح، استنباطمثل  كاربردشناختي
 طرف از و آنهاست تريندسترس در طرف يك از تفسير، بهترين كه كنيد توجه نكته اين به

  .ندارد اضافي كوشش به آن نياز پردازش ديگر
شـرط   يعنـي  شود. برآورده ربط از شما انتظارات كه كنيد متوقف را تفسير هنگامي - ب
  . است بهينه ربط اصل با آن تفسير تطابق يك پذيرفتن

  
   ربط تئوري اساس بر استعاره تفسير 3.2
 است اين دهد،مي اهميت آن اكتشافي به فهم روش به متن تفسير در ربط نظريه كه اي نكته
 جمالت تفسير بين تفاوتي گونه هيچ عبارتي به .شوندمي تفسير روش يك متون به همه كه

همه . ندارد وجود است، رفته كار به آن در صورخيال  كه وجمالتي صورخيال بدون و ساده
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 سري يك گرفتن نظر در« با يعني شوند، مي تفسير مشابه روشي به گفتارها جمالت و پاره
 نتايجبـه  سـري  يـك  و حصول بافتي  هايانگاره با آن و تركيب ورودي بعنوان مقدمات از

 آنها توسط الاقل يا هستند استنباط قابل مقدمات آن از منطقي صورت به كه خروجي عنوان
 يـافتن  متـون  همـه  در نيـز  كلي تفسير ). هدفWilson, Carston, 2008: 3 (»اندشده تضمين
 تفسـير  محور ربط تببين يك مبناي برآورد.  بر را بهينه ربط اهداف بتواند كه است تفسيري

  : است زير موارد شامل اي جمله هر
    )explicit contentگفتار(پاره  محتواي صريح ساخت - 1
  )contextual assumptionبافتي( هايتدارك انگاره - 2
  تلويحات. جمله از شناختي تأثيرات ساير و هاي بافتي داللت استنتاج - 3

  تمام مدام كند،مي گفتار استفادهتفسير پاره در ربط بر مبتني اي كه ازفهم اكتشافيشنونده
 مـوارد را  كند، بعضيمي اعمال آن در تغييراتي كند،مي بررسي را  شده ذكر تفسيري مراحل
- داللـت  كه تفسيري كند و در اولينمي امتحان را متفاوتي بافتي هاينمايد، انگارهمي تعديل

 سـازد،  بـرآورده  ربـط را  انتظارات دهد و را نتيجه شناختي تأثيرات ساير كافي يا بافتي هاي
 شـنونده مسـير   يعنـي . اسـت  موازي صورت به تفسيري مراحل اين انجام .شودمي متوقف
 معنـاي  مـورد  فرضـيه در  بهترين تا پيمايدقدر مي عكس را آن بر به نتايج تفسير و مقدمات

 كـه  دهـد  انجـام  را وظـايفي  بايـد  شـنونده  تفسير مراحل از هريك گوينده ساخته شود. در
   عبارتند از:

  گفتار پاره صريح محتواي ساخت 1.3.2
- مي بدست گفتارپاره يشده كدگذاري معني 7سازي غني و توسعه با جمله صريح محتواي

 فرايندهاي غني سازي محتوي صريح جمله، كامالً استنباطي است و مهمترين آن جرح .آيد
 مناسب كه صورتي است به ويژه، مفهومي ساخت و كلمه يشده كدگذاري معناي تعديل و

  باشد.بافت جمله 

  استعاره در (ad hoc concept)مفهوم  ساخت 1.1.3.2
 پرداختـه  آن بـه  بايـد  استعاره مورد در كاربردشناختي، تبيين يك در كه هدفي ترينمهم
 از جزئـي  را ربط، استعاره پردازانشود؟ نظريهمي فهميده چگونه استعاره كه است اين شود،
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 شـود. آنهـا معتقدنـد در   ويژه فهميـده مـي  متن مي دانند كه بر اساس ساخت مفهوم  صريح
بـدون  » مستعارمنه) «the encoded linguistic meaningشده با زبان( كدگذاري معناي استعاره

 بافـت  مناسـب  گردد تـا آن كه جانشين كلمه ديگري شود، دچار جرح و تعديل معنايي مي
 معنـي  آن در كـه  اسـت  متعـددي  راههـاي  از يكـي  فقـط  اسـتعاره  شود. البته كاربرد جمله

 تفسير گردد. به عبارتي  تعديل و جرح دچار است، ممكن تفسير جريان در شده كدگذاري
ر.ك. صـفوي،  ( داد خواهـد  بسط را شده كدكذاري معني بالقوه صورت به گفتاري پاره هر

  صـورت  بـه  تـوان مي را گفتارپاره يك بافت در كلمه يك معني گسترش . ميزان)54: 1396
 سوي در دارد و قرار اللفظي تحت دقيقاَ معني آن سوي يك در كه گرفت نظر در پيوستاري

 اسـتعاره  صـورت  به كه شود گسترش دچار كلمه مفهوم آنچنان است ممكن پيوستار ديگر
تفـاوت بسـياري    زبـاني اوليـه   يكدگذاري شـده  معني آن با بافتي معني يعني .شود استفاده

 اسـت،  ممكن دهد، - مي ارائه متون تفسير در ربط نظريه كه روشي به توجه با  داشته باشد.
 اسـتعاره  صـورت  بـه  هـم   و اللفظي تحت بصورت هم كه باشد داشته وجود واحدي متن

اين گسترش معنا هنگام   ندارد. وجود ها كاربرد اين بين مشخصي مرز هيچ و شود فهميده
 در كلمه كاربرد با ومي جديدشد مفه خواهد كاربرد كه استفاده موسع از زبان نام دارد، سبب

 سـاخته  شـنونده  توسـط  كاربردشناختي فرايندهاي اثر مفهومي كه در. شود منتقل گفتار،پاره
 مفهـوم  ايـن  شـود. مـي  داده نشـان   »*«عالمـت  بـا  و دارد نـام  »ويـژه  مفهوم« شده است و
را  مـتن  توسـط  شـده  ايجـاد  ربـط  انتظـارات  تا شودمي ايجاد خاص بافت يك مخصوص
نـدارد   ديگـري كـاربرد   مـتن  در باشـد كـه   داشته هاييويژگي است ممكن سازد و برآورده

)Wilson, Sperber, 2008: 9-15.(   
 از درسـت  براي بدست آوردن تفسيري شنونده استعاره در گفتيم، كه مطالبي به توجه با
 آن از ايويـژه  مفهـوم  اسـتعاره  لفـظ  يشده كدگذاري معني گسترش با بايد گوينده معناي
 هـاي ويژگـي  هم كه باشد شده وسيع قدري به آن اينامهدانش هايويژگي حوزه كه بسازد

هاي مفهوم كدگـذاري شـده زبـاني    داللت و هاويژگي شامل هم و برگيرد در را »مستعارله«
- مفهوم زباني مستعارمنه و صفات و ويژگي به عبارتي در همه استعارات .باشد »مستعارمنه«

 دسترسـي  اجـازه  مربوط به آن نيز در جمله كاربرد خواهد داشـت، زيـرا ايـن مفهـوم    هاي 
كند كه بـر  مي فراهم را كلمه مورد در ذهني شده بازنمايي ازاطالعات سري يك به مخاطب

 ). ايـن  Wilson, Carston, 2008: 2اساس اين اطالعات مفهـوم ويـژه سـاخته خواهـد شـد(     
 اطالعـات . اينامـه دانـش  اطالعـات  و شـواهد  و منطقي هستند اطالعات نوع دو اطالعات
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 بـا  زبـاني  شـده  كدگـذاري  معنـي  كنـد مـي  هايي از كلمه است كه مشـخص منطقي ويژگي
 اطالعـات  .)320:1392، صـفوي :  ك.ر(دارد  مطابقـت  چقدر خارج جهان در هاييمصداق
 كلمه يك  براي مشترك زبان يك گويانسخن معموال كه است ويژگيهايي اي نيز،نامهدانش
باشد  آمده بدست خاص اساس يك فرهنگ بر است ممكن اطالعات اين .گيرندمي نظر در
 اطالعـات  مثـال  براي .ميزان آن را تعيين كند و هاي شخصي نوعبرداشت و هاواره طرح يا

شـود، ممكـن    مـي  فعـال  ذهن در گفتارقرارگرفتن آن در پاره با كه »خورشيد« كلمه منطقي
حاليكـه مجموعـه    در .باشد »شمسي منظومه هاي سياره از يكي« مانند مواردي است شامل
كلمه وجود دارد كه عظمـت،   اين فارسي براي زبان اي درشده ثابت اينامهدانش اطالعات

  شوند. تقدس، حيات بخشي، گرما و.... مواردي از آن محسوب مي

   بافتي هاي انگاره ساخت 2.3.2
توجـه   بايد با برسد، تفسير از قبول قابل به نتايجي كه آن براي شنونده دوم تفسير مرحله در
 را مناسبي بافتي هايكه در بافت كاربرد دارد، انگاره استعاره لفظ اينامه - دانش اطالعات به
ها همزمان با قرار گرفتن مفهوم ويژه در بافت و بر اساس بعضي از اين انگاره .بگيرد نظر در

آيـد بـه عبـارتي جـرح و تعـديل معنـاي       اي بدست مينامهاطالعات دانش موارد مجموعه
كدگذاري شده لفظ استعاره عملي دو سويه و متقابل خواهد بود و به صورت موازي انجام 

هاي بافتي شود و مفهوم ويژه انگارهخواهد شد. بافت باعث ايجاد مفهومي ويژه از كلمه مي
  شود.گرفته ميسازد كه در تفسير به كار جديدي مي

   تلويحات و بافتي هاي داللت استنتاج 3.3.2
 صـريح،  محتـواي  درپـي پـي  متقابـل و  تعـديل  و جـرح  اثر در كه تفسير خروجي محصول
 فـرق .  اسـت  تلويحات و بافتي هاي داللت شود،مي حاصل بافت و اينامهدانش اطالعات
 طبيعـي  نتيجـه  بافتي هايداللت استنتاج كه است اين در تلويحات ديگر و بافتي هايداللت
 مـي  تضـمين  را آن خواهد و برداشتگوينده مي كه صورتي به  هم آن. است تفسير فرايند
  پـس  كنـد،  برداشت متنش از را  بافتي داللت اين مخاطبش كه خواهدمي او عبارتي به. كند
 بـا  مخاطـب  كـه  كندمي توليد ايگونه به را خود متن هاي توانايي و ترجيحات محدوده در
 خـاص  برداشـت  همـان  فقـط   كه داشت توجه بايد. كند برداشت را تفسير آن مراحل طي
 يك استنباط جاي به است، ممكن مخاطب البته.  سازدمي برآورده را ربط انتظارات كه است
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كند  برداشت را ضعيف تلويح چند گفتار، پاره تفسير انتهاي در قوي تلويح داللت بافتي يا 
 تلـويح  يـا  بافتي داللت يك  فقط تفسير و سازد برآورده ربط از را او انتظارات مجموعاً كه

 يـك  اسـت  ممكـن  ضعيف، تلويحات همين وجود دليل به ادبي آثار در. باشد نداشته قوي
 گونـاگوني  محتمـل  تفسـيرهاي  ديگـر،  خوانش به خوانشي از و ديگر فرد به فردي از متن

 عمـل  تلويحـات آزادي  استنباط ميزان و نوع در ضعيف، مخاطب تلويحات در. باشد داشته
 فقـط  ربـط  نظريـه  طبـق  البته .بود خواهد او عهده بر آنها استنتاج مسئوليت و  دارد بيشتري

 درك روش و بهينـه  ربـط  اصـل  از و برآورنـد  را ربـط  انتظارات كه قبولند مورد تلويحاتي
ي كاربرد موسـع  نتيجه را ضعيف تلويحات استنتاج ويلسون، و اسپربر. كنند پيروي اكتشافي

 از تفسيري استفاده آنها. دانند) از آن ميinterpretive use) و استفاده تفسيري(loose useزبان(
 گيرد مي قرار هايي موقعيت آن، سر يك در كه كنند مي تعريف پيوستاري اساس بر را زبان
 لفـظ  بـه  لفـظ   كند و مي بازنمايي كه است هاييانديشه با مساوي شده، بيان گفتارپاره  كه

 اصـل  به وفادار بسيار كه اي ترجمه مانند دهد،مي ارائه گوينده يانديشه از واقعي توصيفي
  را آن كـه  ايانديشـه  و گفتـار پـاره   كـه   دارد وجـود  مـواردي  پيوسـتار،  ديگر سر در.باشد

 گفتـار پـاره   لذا و نيست كار در شباهتي نيستند، مشترك محتوايي هيچ در كند مي بازنمايي
 شـده  بازنمـايي  انديشـه  بـا  درجـاتي  به شده، بيان  گفتار پاره وقتي اما. است قبول غيرقابل
 را آن  ويلسـون،  و اسپربر متن، يك از آزاد اي ترجمه مانند باشد، داشته شباهت آن، توسط
- پـاره  كـه  اين باور براي خاصي دليل اگر شنونده، نظر از. نامندمي  گفتار پاره موسع كاربرد

 گفتـار پاره در بودن موسع از هاييدرجه كه كرد فرض بايد نباشد، كار در است لفظي گفتار
  ).Minewaki, 2005: 1(و )See: Wilson, Sperber, 1995: 234( هست

 بـراي  كه است موضوعي بودن كاربرد تفسيري، ذومراتب و »گفتن سخن موسع« مفهوم
 نظر مورد آنچه كرده و  بيان گوينده چه آن باشد، قرار زيرا اگر .است حياتي استعاره تحليل

  دارد، گوينـده  سـخن  از كه تفسيري در نيز مخاطب  باشند، داشته تشابه فقط است، بوده او
 آنچـه  بـا  هـا داللت در فقط كه تفسيري.  بپردازد متن تفسير به تشابه همين پايه بر تواند مي

انتقال اين نـوع داللـت    قصد گوينده است دارد. حتي ممكن اشتراكاتي گوينده است منظور
 اسـت،  مخاطب عهده بر كامال آن استنباط مسئوليت و است نداشته بافتي و تلويح خاص را

 مخاطبي از تفسير اين. است درست سازد،برآورده مي بهينه ربط از را او انتظارات چون ولي
ميزان و نوع تلويحات قوي و ضعيف با توجـه   .باشد متفاوت است ممكن ديگر مخاطب به
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 به ميزان  اشتراك مجموعه اطالعـات دانـش نامـه اي دو سـوي اسـتعاره متفـاوت اسـت        

.(Wilson, 2012: 6)  
  
 دانـش  اطالعـات  تنوع اساس بر تلويحات و بافتي هاي داللت فهم تنوع 4.2
  استعاره سوي دو  اينامه

توان استعارات را به انواعي تقسـيم  استعاره، مي يسو دو اي نامه دانش اطالعات با بررسي
  كرد:  

 به شوند.محسوب  مجموعه يك جهاتي عضو استعاره از سوي دو كه استعاراتي  - الف
 دو اينامهدانش هايويژگي باشند. در اين گونه موارد اشياء هردو يا انسان دو هر مثال طور
اي كه از مستعارمنه در فرايند تفسـير  مفهوم ويژهمشترك دارند. بنابراين  موارد استعاره سوي

مفهوم كد گذاري شده با زبان آن  نمايش داده شده است) با Cشود (شكلي كه با ميساخته 
نمايش داده شده است) هم پوشاني دارد. در اين گونـه اسـتعارات اسـتنباط     L(شكلي كه با 

       يك تلويح قوي در طي فرايند تفسير بسيار زياد است.    

  
مـثالً   جدگانه است. دو مجموعه به متعلق استعاره سوي ها دودر آن كه استعاراتي -  ب

 دســـته تبـــاين اســـتعاره ســـوي دو مـــوارد ايـــن در انســـانها و ماشـــينها  مجموعـــه
- مشترك دانش صفت مستعارله هيچ و ) دارند. بنابراين مستعارمنه (category’crossingبندي

 معنـي  بسـط  را موقـت  هـا بتـوان مفهـوم   ويژگي پوشاني هم حسب بر ندارند كه اي - نامه
- و ويژگي ويژه هاي مفهومويژگي گرفت. در اين موارد نظر در استعاره لفظ شده كدگذاري

 ,Carstonبـود. ماننـد شـكل زيـر      خواهد جدا مجموعه شده كلمه دو كدگذاري هاي معني

2002: 260) :(  



  1401 هار و تابستانب، 1، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   368

 

  
 دو سوي استعاره دو مجموعه جداگانه باشد، بعـد شكل باال به اين معني است كه وقتي 

هايي است اي آن ويژگينامههاي دانشو ساخت مفهوم ويژه، ويژگي سويه دو هايتعديل از
اي معني كدگذاري شده اوليـه وجـود نداشـته و در طـي فراينـد      كه در مجموعه دانش نامه

هـاي بـافتي،   اخت انگـاره هاي جديد كـه از آنهـا در سـ   است. اين ويژگيتفسير پديد آمده 
نام  (emergent properties) نوپديد هايويژگي شود،هاي بافتي و تلويحات استفاده ميداللت
  .)Wilson, Carston, 2008: 1(دارد 

نوپديد در طي مراحـل   هاينظريه پردازان ربط معتقدند در استعاراتي كه در آنها ويژگي
گونه تفاوتي بـا متـون ديگـر نـدارد، در ايـن نـوع       هدف تفسير هيچ  آيد،تفسير بوجود مي

باشـد و بعـالوه در    داشـته  ربط تلويحاتي برسد كه هاوداللت به استعارات نيز مخاطب بايد
 هـاي ويژگي مصرف شده باشد. تنها تفاوت تفسير در را پردازش هزينه كمترين استنباط آن

تلويحـات در ايـن     استنباط يتنوپديد اين است كه با توجه به كاربرد تفسيري زبان مسئول
قـوي   تلويح يك است و عالوه بر آن حاصل تفسير مخاطب عهده بر گونه استعارات بيشتر

 بـودن  ضـعيف  همـين  واقـع  منتقل خواهد شد. در ضعيف تلويحات از طيفي  بلكه نيست،
 بـا  ايشـنونده  يـا  خواننده دهد. زيرا هرمي ادبي گفتارهايپاره به شاعرانه كيفيتي تلويحات

اسـتنباط   را متفـاوتي  خود تلويحات تخيل ظرفيت اي و همچنيننامهدانش سيستم به توجه
  خواهد كرد.

   استعاره تفسير نتايج گفتمان بر بافت تأثير 1.4.2
 هـاي ويژگـي   اسـتنباط  مهـم  عامل را )discourse contextگفتمان ( بافت نظريه پردازان ربط

 كار به استعاره آن در كه ايدرجمله گفتمان خاص بافت حضور. دانندمي استعاره در نوپديد
 گـردد،  نخسـت  مـي  تفسير بودن  بينيپيش قابل و شدن مقيد  باعث دليل دو است، بهرفته
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 ممكـن  و دهـد  تغيير مـي  را اينامهدانش اطالعات به دسترسي گفتمان ميزان بافت كه آنكه
 مجموعـه  در قبال كه شود مواردي شامل كه نمايد وسيع چنان را اطالعات اين گستره است

- داللـت  و بافتي هايانگاره تغييرات اين دنبال به .است نداشته وجود اينامهدانش اطالعات

 دليـل دوم آن اسـت كـه    . شـد  خواهـد  تغيير دچار نيز آيد حاصل مقدمات از بايد كه هايي
كـه   متن ايجاد مي كند،را در رسيدن به تفسيري خاص در  انتظاراتي و اهداف گفتمان بافت

 توسـط  شـده  تحميل اهداف و انتظارات آن با استعاره لفظ از را مخاطب بايد استنباط خود
هـايي درسـت در مـورد معنـاي گوينـده      نمايد و گرنه قادر به ساختن فرضـيه  بافت مطابق

 goal-directed( هدف به استنباط معطوف نخواهد بود. اين استنباط تحميل شده توسط متن
inference (شود ناميده مي(Wilson, Carston, 2008: 1)       

 بـه  شـده  خواسته اينتيجه از معكوس استنباط يك از هدف، شكلي به استنباط معطوف
اين اسـتنباط   .است شده استفاده آنها از نتيجه آن استنباط براي كه است مقدمات سري يك

معكوس كه در اثر قرار گرفتن مستعارمنه  در بافتي خاص حاصل شده است، باعث ساخته 
ي نوپديد خواهد شـد. اسـتنباط معطـوف بـه     هاشدن مفهومي ويژه از مستعارمنه با  ويژگي

- افتد كه مستعارمنه داراي صفاتي با نقشهاي نوپديد معموالً زماني اتفاق ميهدف و ويژگي

طورمثـال   فيزيكـي و روان شـناختي باشـد. بـه     )double-function’ adjectives(گانه هاي دو
شود در حاليكه خورشيد صفاتي فيزيكي محسوب مي صفات نور، عظمت و گرما براي واژه

شناختي تعبير شود. به عبـارتي معنـاي   در كاربرد استعاري خورشيد ممكن به صورت روان
  اط شود. كنايي نوراني بودن و گرما استنب

هاي نوپديد را بـر  كنند كه به وجود آمدن ويژگياسپربر و ويلسون روشي را پيشنهاد مي
 اثـر  كلمـه در  شـناختي روان كند. آنها معتقدنـد معـاني  اساس يك مسير استنباطي توجيه مي

فرايند ساخت مفهـوم ويـژه در    كه يك صورتي به اند.آمده پايه پديد فيزكي گسترش معاني
 اين و است شده..) نور، گرما، عظمت و( فيزيكي پايه معني گسترش سبب استعاريكاربرد 
 ايجاد را...) و٭، عظمت٭ ، گرما٭نور(  )superordinate conceptsويژه ( هايابرمفهوم گسترش

 مكـرر  رفتن كار شناختي دارند. بهفيزيكي و هم صفاتي روان هايكه هم ويژگي است كرده
حال ايـن ابـر    .شوند اضافه زبان واژگان به زمان مرور به  است، شده سبب ها ابرمفهوم اين

- نامههاي واژگاني شده خود به صورت صفات خورشيد در مجموعه اطالعات دانشمفهوم

هايي با صفات دوگانه دوبار مسير تفسير طي شـده  اند. يعني عمالً در واژهاي آن قرار گرفته
 هـاي  ويژگـي  هم يعني ها، ويژگي نوع دو هر ت.است و دوبار مفهوم ويژه ساخته شده اس
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اي واژگاني بـا  نامهدانش مدخل در شناختيروان/  فيزيكي تركلي هاي ويژگي هم و فيزيكي
 ممكـن  و رود مـي  كـار  بـه  انسـانها  براي فقط تر،هاي دوگانه وجود دارد. صفات كلينقش
  ).Wilson, Carston, 2008: 20 شود ( فعال ربط انتظارات و گفتمان بافت توسط است،
  
 پور بر اساس نظريه ربط هايي از استعاره در شعر قيصر امينتفسير نمونه 5.2

تفسير استعاره بر اساس يك تبيين ربـط محـور بعضـي از اسـتعارات      تردقيق فهم منظور به
  موجود در اشعار قيصر امين پور را بررسي شده است.

  نمونه الف:
  من شعرهاي در

  تابدمي مضايقه موضع از خورشيد
  مقوايي زرد خورشيدهاي

  اما
  اينجا من، شعر هاي - خورشيد
  نيستند خورشيد

....  
  ) 322: 1390پور،امين( 

  :ب نمونه
  جنگل تمامي

  خورشيد جنازه بر
  خوانندمي نماز
  درختان زخيل ولي
....  
  جماعت نماز اين در

  نهاد نخواهد سجده به يكي
  خاك بر سر

  .)112: همان(
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  نمونه ت:
  احساس مي كنم كه مرا 

  هاي مه آلوداز عمق جاده
  زندي دور صدا ميايك آشن

....  
  آن روز ناگزير كه مي آيد
  روزي كه عابران خميده

  يك لحظه وقت داشته باشند
  تا سر بلند باشند

  و آفتاب را
  در آسمان ببينند

  ). 237همان: (

  نمونه د:
  معلق هايكجاوه اي آه
  باد در
  چوبي كوچك هايكعبه اي
  هستيم شما ضريح زاير ما

  .)322: 1390پور، امين(

در نمونه هاي الف، ب و ج با توجه به بافت شعر واژه خورشيد( آفتاب ) بـه صـورت   
در  .اسـت شـده  آورده ،»شعر« از استعاره »خورشيد« استعاره به كار رفته است در نمونه الف

 سـت.  » منجـي «اسـتعاره از  » آفتاب«و در نمونه ت » شهيد«استعاره از » خورشيد«نمونه ب 
 خارج جهان در موقعيتي زيرا نيست، صادق منطقي نظر از »است خورشيد شعر،« گفتارپاره

هـاي ب  در نمونه .باشد شمسي، منظومه در ايخورشيد، ستاره همانند شعر كه ندارد وجود
از نظـر منطقـي درسـت    » منجي آفتاب است«و » شهيد خورشيد است«هاي و ت نيز جمله

اي همانند موارد اي ثابت شدهنامهخورشيد در زبان فارسي اطالعات دانش نيست. براي واژه
  زير وجود دارد:



  1401 هار و تابستانب، 1، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   372

 

 نگـه  مشخص مداري در را ديگر سيارات كه اي جاذبه با  شمسي منظومه مركز  -  الف
   دارد.مي

فرهنگ ايراني مورد پرستش  در كه چنان مقدس و عظمت با نوراني،سوزان،  گرم، - ب
   واقع شده است.

   دهنده. رشد بخش، حيات - ج
 اندكرده تشبيه آن به را معشوق و شراب ادبيات در  محبوب و داشتني دوست و زيبا - د

   .) دهخدا نامه لغت( 
    آسمان. بلنداي بر دسترس از دور - ه
  شود.مي ديده متفاوت هايرنگ روز به مختلف مواقع در - ح

توان از جهاتي در يك مجموعه قـرار داد.  شعر و خورشيد را مي در نمونه الف، دو واژه
 تشـبيهي  جملـه  بافـت  بـه  به طور مثال هر دو را بي جـان در نظـر گرفـت. بنـابراين اگـر      

 حيـات  مانند خورشيد اينامهدانش اطالعات از موارد مجموعه بعضي» شعرخورشيد است«
 هم شعرها كه بگيريم نظر در را مطلب اين و كنيم اضافه را... و زيبايي شورآفريني، بخشي،

 كـه  بگيريم نظر در چنين توانيممي. باشند.... و فاخر و عظمت با آفرين، شور زيبا، توانندمي
 شـده  كدگـذاري  معنـاي  از تـر گسـترده  »٭خورشـيد «از مفهوم ويژه  شده منتقل ويژه مفهوم
پوشـاني  اي شعر هـم نامهآن با ويژگيهاي دانش هايداللت حوزه كه چنان آن است، خوشيد

خورشيد  هايويژگي بعضي چون است، خورشيد از تريافته تخصيص جهاتي دارد. البته از 
 شعر« صورت گفتار بهصريح پاره محتواي پس .شودنمي شامل را فيزيكي نور و گرماي مثل

  . بود خواهد »است ٭خورشيد
- در نمونه ب و ت واژه خورشيد استعاره از يك انسان آورده شده است. بنابراين نمـي 

 اي خورشـيد نامـه صـفات دانـش   توان آنها را در يك مجموعه قرار داد. با اين وجود بعضي
.  گرددمي فعال خورشيد شده كدگذاري مفهوم با و رودمي كار به  نيز هاانسان براي مستقيماً

 مشخصه يك خورشيد مورد در  نور، و گرما مانند خورشيد، هاي ديگرويژگي از بعضي اما
- مـي  محسـوب  شناختيروان ويژگي يك انسان مورد در حاليكه است، در فيزيكي و عيني

 به انسانها براي غيرفيزيكي شده گسترده معني يك در توانندمي فقط گردد. اين گونه صفات
به وجود خواهـد   ٭پديد در ساخت مفهوم ويژه خورشيد نو هاييروند. بنابراين ويژگي كار

 شـاعر  كـه  شـود  فهميـده  صـورت  اين به گفتار پاره است محتواي صريح  آمد. پس ممكن
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اي خورشيد به نامهبا اضافه شدن اطالعات دانش »است٭خورشيد  شهيد«: است كرده اظهار
  ٭نوراني و ٭گرم ٭خورشيد(شود كه بافت و ساخت مفهوم ويژه اين انگاره بافتي ساخته مي

  ). است دسترس و..... از دور
 گونـه  ايـن  در .اسـت  شـده  آورده »شـهيد  تـابوت « از استعاره »كجاوه« در نمونه د واژه
 بـا  گيـرد، مـي  قـرار  جملـه  صـريح  در كه ويژه مفهوم اينامه - دانش هاياستعارات ويژگي

 در شده، بازنمايي هاي زيرا ويژگيداشت،  خواهد پوشانيهم استعاره سوي دو هايويژگي
 حركـت،  در ديگران به بودن وابسته چوبي، عمدتاً جنس مانند »كجاوه« اينامهدانش مدخل
. باشـد  نيز »تابوتي« هر هايويژگي از جزئي تواندمي...  و عزيزان از شدن سفر و دور نشانه

 تـابوت  شامل آن هايداللت تا شده  وسيع قدر  آن كجاوه شده كدگذاري معناي عبارتي به
  بشود. هم

هاي تشبيهي كه از دو سوي استعاره پديد آمـده اسـت،   با ساخت محتواي صريح جمله
هاي بافتي اين هاي بافتي و داللتاولين مرحله تفسير انجام شده است. مراحل ساخت انگاره

   چند نمونه در جدول تفسيريمربوط به آن آمده است.

  )(explicit contentي صريح امحتو

  است. ٭شعر خورشيد - 1
  است. ٭خورشيد شهيد - 2

  است. ٭منجي آفتاب - 3
 است. ٭انتظار جاده مه آلود - 4

  است. ٭تابوت كجاوه - 5
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 contextual)انگاره هاي بافتي
assumption)  

  بافت+ اطالعات دانش نامه اي

دور از ، ٭نوراني، ٭گرم ،٭، حياتبخش، باعظمت٭خورشيد - 3، 2، 1
  و مقدس است. محبوبدسترس، 

 اما  است، ٭تار و تيره و بيني پيش قابل غير طوالني، ٭آلود مه جاده - 4
  رساند. خواهد مقصد به را مسافر حتما

اي براي حمل مسافران است. درحركت وابسته است وسيله٭ كجاوه - 5
  و بايد حمل شود. در هنگام سفرهاي دور از آن استفاده مي شود.

 contextualداللتهاي بافتي 

implication)( وتلويحات  

٭، گفتار تصويري از نوراستعاره خورشيد در اين سه پاره  - 3، 2، 1
كند. تقدس و پاكي، وااليي و ، عظمت و حيات بخشي ترسيم مي٭گرما

بلندمرتبگي تلويحات ديگري است كه با توجه به بافت ممكن است 
صفت مقوايي ممكن  استنباط شود. در استعاره خورشيد از شعر آوردن

است اين تلويح را به همراه داشته باشد كه شاعر شعرش را آنچنان كه 
 داند.بايد ارزشمند و مؤثر نمي

 نظر به پايان  - بي گرچه است ٭آلودمه جاده شاعر براي موعود انتظار - 4
  مبهم اميدي. است اميدوار همچنان شاعر اما مبهم و سخت رسد ومي
. صفت »آيد مي ناگزير روز آن« است - كرده مطمئن را او »نور« مثل

مبهم بودن كه براي جاده آورده شده اين تلويح را به همراه دارد كه 
  نگرد.شاعر به برآورده شدن آرزويش با شك و ترديد مي

شاعر با آوردن واژه كجاوه غم و اندوه رفتن و از دست دادن شهيد  - 5
تعاره ضريح پاك و مقدس بودن را به تصوير كشيده است. و با آوردن اس

  تابوت را بيان كرده است. شعر تلميحي نيز به حادثه كربال دارد.
در فرايند تفسير اين استعارات مفاهيم كدگذاري شده خورشيد، آفتاب، جاده، كجـاوه و  

 ٭ضريح تعديل معنايي ميگردد و نقطـه شـروعي بـراي سـاخت  مفـاهيم ويـژه  خورشـيد       
كند. مفهومي ويژه كه بر اساس انتظارات ربط بهينه و فهم اكتشافي از اين و...  تهيه مي٭جاده

تر از مفهوم زبـاني، يـا داراي   يافتهشود، ممكن است محدودتر يا گسترشكلمات ساخته مي
   صفات نوپديد باشد.

نوع تعديل: گسترش/ تخصيص /   ٭مفهوم موقت
  ويژگي نوپديد

هاي ي داللتنوع ارتباط دو مجموعه
  موقت و كدگذاري مفهوم

 - در نمونه الف٭خورشيد
  دو مجموعه جدا  ويژگي هاي نو پديد  ج - ب

  دو مجموعه جدا  گسترش، ويژگي نوپديد  ٭جاده
  دو مجموعه جدا  گسترش و تخصيص  ٭كجاوه  
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در » جنگـل «توان يافت، مانند كلمه هاي بيان شده، استعارات ديگري را نيز ميدر نمونه
در همـين شـعر اسـتعاره از    » باد«آورده شده است يا كلمه » مردم«از كه استعاره » ب«نمونه 

اي وجـود  نامههاي اطالعات دانشاست. در هردوي اين استعارات، تباين مجموعه» دشمن«
هاي نوپديد در فرايند تفسير استنباط خواهد شد. با بررسـي اجمـالي   دارد و بنابراين ويژگي

درصـد   50شود كه در بيش از ور اين نتيجه حاصل ميپهاي بيشتر شعر قيصر اميندر نمونه
اي كه از مسـتعارمنه  اي  مفهوم ويژهنامهپور، در اطالعات دانشاستعارات شعري قيصر امين

هايي كه تأثير بافت هاي نوپديد وجود دارد. ويژگيگردد، ويژگيشود و منتقل ميساخته مي
نامه اي مستعارمنه اضافه كرده اسـت.  اطالعات دانشگفتمان آنها را در طي فرايند تفسير به 

هاي مختلف، متفاوت خواهد بود. همچنين در يك بافت يكسان نيـز  ها در بافتاين ويژگي
از مخاطبي به مخاطب ديگر تغييـر خواهـد كـرد. ايـن گونـاگوني باعـث انتقـال طيفـي از         

  را نداشته باشد.تلويحات ضعيف  خواهد شد كه ممكن است نويسنده قصد انتقال آن 
  

  گيري  نتيجه. 3
كند. بنابراين هدف نظريه ربط از اصول و قواعد كاربردشناسي در بررسي استعاره استفاده مي

مهم اين نظريه در بررسي استعاره توضيح اين مطلب است كه در استعاره مخاطبان چگونـه  
مسـير كـامال    برند؟ بر اساس اين نظريه مخاطـب بـر اسـاس يـك    به معناي گوينده پي مي

ها نتايجي را استنباط كند كه شـامل  استنباطي بايد ابتدا مقدماتي را فراهم كند و بر اساس آن
هاي نظريه ربط اولـين گـام درطـي    هايي در مورد معناي گوينده است. بر طبق آموزهفرضيه

گفتاري است كه به صورت يـك  مسير استنباطي تفسير استعاره ساختن محتواي صريح پاره
تـرين مرحلـه سـاخت محتـواي     له تشبيهي از دو سوي استعاره پديد آمده است و مهـم جم

صريح، ساخت مفهوم ويژه از مستعارمنه است. نظريـه پـردازان ربـط معتقدنـد در اسـتعاره      
 اكتشافي شود بلكه مخاطب با استفاده از يك روش فهماي ديگر نمياي جايگزين كلمهكلمه

اي را كه به صورت استعاره در بافتي خاص بـه  ي زباني كلمهبهينه، معنا و رعايت اصل ربط
كند تا جايي كه مفهومي جديد و ويژه از مستعارمنه ساخته كار رفته است، بسط و تعديل مي

شود كه تقريباً صفات دو سوي استعاره را توأمان داشته باشد. اين مفهوم ويـژه در محتـواي   
هاي بافتي خواهد شـد  هاي بافتي و داللتصريح قرار خواهد گرفت و سبب ساخت انگاره

- كه با ساخت آنها مراحل نهايي تفسير طي خواهد شد. نوع صفاتي كه در اطالعات دانـش 
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اي مفهوم ويژه وجود دارد، به دو سـوي اسـتعاره بسـتگي دارد. اگـر بتـوان  دو سـوي       نامه
- ه با ويژگياستعاره را عضو يك مجموعه محسوب كرد. مفهوم ويژه داراي صفاتي است ك

پوشاني دارد و اگر دو سوي استعاره عضو يك مجموعـه نباشـند.   هاي دو سوي استعاره هم
بـود كـه   هـايي را دارا خواهـد   شـود، ويژگـي  اي كه در جريان تفسير ساخته ميمفهوم ويژه

شود كه مخاطـب  ها و تلويحاتي ميهاي نوپديد سبب استنباط داللتنوپديد هستند. ويژگي
آنها آزادي بيشتري دارد. نظريه پـردازان ربـط معتقدنـد تـأثير بافـت گفتمـان و        در استنتاج

آورد و ميـزان و نـوع   در استعاره پديد مـي  هاي نوپديد راهدف ويژگي به معطوف استنباط
 چنـان  آن معاصـر  درشعر استعاره استنباط كند. تأثير بافت گفتمان درتلويحات را كنترل مي

بـر   رسـيد،  اسـتعاره  لفـظ  از درسـت  تفسـيري  به توان،نمي آن بدون گاهي كه دارد اهميت
 دريافت مشخصي نيز قابل بافت بدون آن استعارات اغلب كه ادبيات كالسيك متون خالف
پـور  هايي از استعارات شـعري قيصـر امـين   نويسندگان اين جستار  با بررسي نمونه .هستند
هاي نوپديد را منتقل طي تفسير ويژگي اند كه بيش از نيمي از استعارات شعري او دردريافته

كنند و خوانندگان به جاي يك تلويح قوي كه گوينده برداشت آن را تضمين كرده باشد، مي
پـور از  طيفي از تلويحات ضعيف را استنباط خواهند كرد. با توجه بـه آن كـه قيصـر امـين    

نشانگر فلسفه خاص و نگاه كند كه اي استفاده مياستعاره و ديگر ايماژهاي شعري، به گونه
هـاي نوپديـد را در   تـوان وجـود ايـن حجـم از ويژگـي     ويژه او نسبت به جهان است، مي

 فهم در بيشتري مسئوليت استعارات شعري او اين گونه توجيه كرد كه او قصد داشته است،
مورد زبان استعاري خود به خوانندگان بدهد و به نـوعي آنـان را در سـرايش     در كنكاش و

برداشـت تلويحـات متعـدد و تفاسـير      در عمـل  آزادي ر با خود همراه نمايـد و همـين  شع
   .است گشته او شعر به مخاطب جذب باعث گوناگون 

  
ها نوشت پي

 

 بـه  توجـه  بـدون  اش،اصـلي  معني و نشانه هر ميان رابطه مطالعه به كه شناسينشانه از حوزه آن .1
 تمـامي  بـه  )cognitive( شناخت ،تعريف اين در. دارد نام شناسيامعن پردازد،مي شنونده و گوينده
 شـود مي شامل را ايذهني فرايندهاي و دارد اشاره ذهن عملكرد ناخودآگاه و خودآگاه هايجنبه
 .)1392:42 صفوي، .ك.ر( دارند تدخال مسأله حل و گيريتصميم درك، در كه
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 زندگي تجربه اساس بر  و دارند وجود ذهن در قبل از كه هستند دانش از ساختارهايي  هاانگاره .2
 )  34: 1392زاده،گلآقا ك.ر(  اند،گرفته شكل افراد ذهن در اجتماعي و فردي

 از اگر را با يك مثال به اين صورت توضيح داده اند كه بافتي هايداللتويلسون و اسپربر مفهوم  .3
 بعـد  و »مـانم  مـي  خانه در ببارد باران اگرالف: «كه  كنيد فكر موضوع  اين به و برخيزيد خواب
در جملـه   موجـود  هـاي انگاره وجود از شما.  »بارد مي بارانب: « كه ببينيد و كنيد نگاه را بيرون
جملـه   هـاي انگـاره   »مانممي خانه درپ: « كه گيريدمي نتيجهجديد جمله دوم  اطالعات و اول

 را »مـانم  در خانه مي« جديد اطالعات نآ در ما كه است بافتي »مانماگر باران ببارد در خانه مي«
 كنـد مـي  داللـت  الـف  بافـت  در را پ بافتي صورت به ب گفت توانمي پس. كنيممي پردازش

)Wilson, Sperber, 1994: 92.(  
 حافظـه  مـدت  طـوالني  حافظه مثل مختلفي منابع از كه شودمي تشكيل هاييانگاره از بافت يك. 4

 حافظـه  سـازمان  كـه  انـد مـدعي  ويلسـون  و اسـپربر . اندشده كشيده بيرون ادراك و مدت كوتاه
 (انتخاب بافت را محدود مي كند. است، درگير آن در وي كه ذهني فعاليت و شنونده ايدانشنامه

Wilson, Sperber, 1986: 230(  
 يـا زبان  نوشتاري يا گفتاري صورت است. به عبارتي زبان ملموس سطح )utterance( گفتار پاره. 5

   )44: 1324،صفوي ر.ك.( است جمله صوري تحقق
  آورد بدست توانمي منبع دو از را اي جمله هر . تلويحات6

 صـريح  محتـواي  پـردازش  در رود،مي انتظار شنونده از كه هستند بافتي هايانگاره تلويحات بعضي
 محيطـي  مشـاهدات  از يـا  و دارد وجود شخص درحافظه يا هاانگاره اين. كند استفاده آنها از جمله

 جمله صريح يامحتو پردازش  با كه هستند بافتي هايداللت نيز تلويحات ساير .گردد - مي استنباط
 و) گفتـار  پـاره  صريح محتوي( ورودي تركيب از هاداللت همه مثل هاداللت اين شوند.استنباط مي

  ) Sperber, Wilson, 1986: 217 (خواهندآمد بدست بافت
 آزاد سـازي  غني كندمي مشاركت جمله يك صريح ساخت در كه فرايندي است آزاد سازيغني .7

 بسط و توسعه از نه است آمده حاصل كاربردشناختي فرايندهاي از كه جهت آن از آزاد دارد. نام
 سراسـر  هـايي فراينـد  تلويحات كه است اين در تلويحات با آن تفاوت ترينمهم. زباني هايفرم

- مي اصلي زباني فرم از قسمتي  اصالح به فقط آزاد هايسازي غني حاليكه در هستند استنباطي

 صـريح،  محتوي ساخت موجب كه سازيغني فرايندهاي ديگر ويژه مفهوم ساخت بجز .پردازند
 شـود، مـي  باعـث  معنايي كه وجود آنهـا  چند كلمات از زدايي ابهام - الف:  از عبارتند شوند مي

 مصداق يا تخصيص مرجع - باشد. ب نداشته وجود گفتارپاره براي واحدي معناشناختي بازنمون
 رفته كار به كلمات براي دارد، اختيار در كه اي¬دانشنامه اطالعات كمك با بايد شنونده خارجي

  .كند پيدا مناسبي مرجع پيرامونش، جهان در جمله در
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