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  چکیده
 در .باشد -صریح مفهوم -دقیق و ثابت معناي فاقد زبان است ممکن شناختی رویکرد ي پایه بر

 که این آن دارد و عمده ي نکته یک از حکایت گراساخت شناسیِ معنی رویکرد آرا این با تقابل
 قائل واژه هر براي مشخص و ثابت معنی چند یا یک وجود باید نیز معنی يمطالعه نوع این در
 است هدف این مقاله آن. برخوردارند زیادي اهمیت از آن در شده تعیین پیش از معناهاي و بود
 از  ما راواژه هر کند ثابت شناسی معنی ي حیطه در گوناگون هاي نظریه تحلیل و تجزیه با که

گرا با  عمیقشناسی معنیبه  ...و  شناختیگرا، ساختشناسی معنی فراتر از شناسی معنی لحاظ
 کلمهزیرا هر  دهد میراکی و حقیقت عمیق در کلمات سوق کارکردي بر مبناي دیالکتیک اد

 ضرورت .پذیرد میرا معنایی  متغیر ابعاد معنایی و ثابت بعد که است عمیق حقیقت یک داراي
 یک متغیر در مورد معناي ثابت و گیري تصمیم براي ست گشودن راهیاي مطالعهانجام چنین 

ها خواهیم دید که قائل شدن به حقیقت عمیق  در انتو شناختی زبانواژه بر اساس مستندات 
 است که انواع قائل شدن به شناسی معنی ي عرصه تازه در یافت ره یک واژگاندر مورد معناي 

  .داند می کلمات ژنتیکی بار ء را جز...معنایی و، همچندمعنایی معنایی،تک

   6/9/1398: تاریخ پذیرش مقاله                                   10/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  واژگان کلیدي
  معنی*
  شناختیمعنی*
  شناسی معنی مکاتب*
  گراشناسی عمیق معنی*
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  مقدمه .1
 بر حاکم قواعد و ضوابط و پردازد می معنا بررسی به که است دانشی معنا دانش یا معناشناسی

 بررسی به که است شناسی زبان دانش از اي شاخه معناشناسی، واقع در کند، می بررسی را معنا
 است جایی تا آن يمطالعه و معنا اهمیت )3: 2010رایمر،( .پردازد می ها نشانه مفهوم و معنا
 قرار گروه سه در  را معنا خصوص در متعدد و پراکنده هاي نظریه و راآ کلی طور به رایمر که
 هستند تئوري سه  که3رفتاري ي نظریه و 2تصویري ي نظریه ،1ارجاعی یا مصداقی ينظریه :داد
 .)44-45: 1381 آلستون،(برخوردارند بیشتري اهمیت از معنا به مربوط آراء انواع میان در که
 دو فردینان نام با بحث همیشه است جدید شناسیزبان از سخن وقتی شناسیزبان ي حوزه در

 هم معنا ي زمینه در سوسور که جا نآ  از.شود می آغاز -جدید شناسیزبان پدر -سوسور
 پردازان نظریه میان در آغازین دیدگاه یک ي منزله به معنا به او دیدگاه دارد، هایی دیدگاه
 مباحث در قدیم از. ددار معنا و لفظ به کالسیک و سنتی نگاه یک واقع در سوسور .است مطرح
 تهموخآ طوري ما ي همه ذهن. است بوده موردتوجه معنا و لفظ تقابل منطق، و شناسیزبان
 سوسور. دارد وجود اي دوگانه تقابل معنا و لفظ بین و دارد معنایی یک لفظی هر که است شده
 یک روي دو معنا و لفظ که کرد مطرح واقع در و کرد تأکید دوگانه تقابل این روي بر هم

 در نزد همگان شده پذیرفتهک معناي اولیه و نشانه یهر  بنابراین ؛)94: 1387 پاکتچی،(اند سکه
  .)24- 18: 1379کالر، (دارد

 بررسی ي پیشینه بر مروري  بادارد عیس نوشتار این ،معنی بررسی دقیق تحلیل منظور به
 شناسی معنی -1 : عبارتند ازشناختیمعنی مکاتب انواع -،شناسی معنی مکاتب انواع  ومعنی

            فلسفی شناسی معنی -4 زایشی شناسی معنی -3 صوري شناسی معنی -2 گراساخت
ررسی کرده و در نتیجه به  بها آنرویکرد ثبات و تغییر معنی را در  -شناختی شناسی معنی - 5

 معنی ي درباره مختص به خود ی که دیدگاهپردازدبگرا  عمیقشناسی معنیمعرفی اجمالی 
  .ددار

                                                             
1. referential theory 

2. ideational theory 

3. behavioral theory 
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   تحقیقي پیشینه .2
 و مقاالت متعددي از نگاه ها تحلیل  معنی، تفاسیر،پذیري انعطاف بررسی ثبات و ي درباره

الغوي، فقه -تاریخی شناسی عنیمدر . ان ارائه شدهشناس معنی و شناس زبان ي فالسفه
گرا ثابت بودن ساختشناسی نو معنیو حتی  شناسی زایشی معنیگرا،  ساختشناسی معنی

 قرار تأکید شناختی منعطف بودن معنی واژه مورد شناسی معنیو در  تأیید استمعنی مورد 
 ساللم زبان،  عي نشریه، 1392 ؟کدام معنی« ي مقالهکوروش صفوي در نیز در ایران . گیرد می
در مورد ثبات و انعطاف  انشناس معنی هاي نظرگاهبه بررسی » 52_12، ص 1 ي شماره، 1

 مطلق نشانی بی بر روي پیوستاري از واژهمعنی  «که رسد می به این نتیجه و پردازد میمعنی 
ی از  بر روي این پیوستار براي بخشاي نقطه ما از هر و یابد می مطلق امکان طرح داري نشانتا 

 شویم می مطلق نزدیک داري نشانوقتی بر روي این پیوستار به قطب . بریم میمطالعاتمان بهره 
 منتفی واژگانی شناسی معنی ي درباره دیگر بحث رسیم میه  واژمعنایی بی به انعطاف مطلق یا و

جایی اما تا ) 36: 1392صفوي، (».حد مطالعه معنی جمله خواهد بود وا زیرا در این جاگردد می
  تا کنون تمامی تفاسیر، شرح، بیان با این کهاند کردهکه نگارندگان این مقاله تحقیق و تفحص 

 ی واژگانمعن  ي  در زمینهاماان ارائه شده شناس معنی هاي نگاه و شناسی معنیو تعاریف 
در این پژوهش سعی شده افزون بر تعاریف . نی نشده استاتعریف مستقل و نوآوري چند

 ارائه  در زمینه ثبات و تغییر معنی طور خالصه، تعریفی نو به آنو شرح ان غربسشنا معنی
 سابقه نداشته و براي اولین بار در این مقاله  طبع در هیچ یک از تحقیقات پیشین بهکه شود
  .گیرد می قرار بررسی مورد

   تحقیقهاي مسئله .3
 به هاست آن به گویی پاسخر پی  مسائلی را که این نوشتار دتوان می  بیان شدچهآن بر بنا

  :صورت زیر خالصه کرد

  ؟ استدار معنی گرا  عمیقشناسی معنی در آیا کلمه - 1

  شوند؟گرا چگونه تبیین می عمیقشناسی معنیدر ر عانی متغیم - 2

  گرا به چه صورت است؟ عمیقشناسی معنیا کلمه در ی  واژه معنی - 3
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  گراساخت شناسی معنی .2
 سوسور مطالعات ي عمده .است سوسور دو فردینان آراي از گرفتهالهام ناختیشمعنی نوع ینا

 در ها پدیده آن میان روابط ي تابانندهباز زبان، هر در ها واژه روابط که اند شده استوار پایه این بر
 به توان می زبان هر ساختار يمطالعه با است معتقد وي سان بدین. است زبان آن کاربران ذهن
 چیزي همان_رسید  انسان ذهن ساختار درك به تر عام نگاهی از و فرهنگ هر ختارسا درك

 و ذهن و زبان ساختار يمطالعه سبب همین  به._است انسانی علوم ي همه آرمان و رسالت که
  .)65 :1376 ،الدینی مشکوه(است جدي اي دغدغه وي آثار

 آن ي همه میان پیوند کشف ،زبان ي مطالعه ي حوزه در سوسور دستاوردهاي ترین مهم از
 پدید زبان آن کاربران نگاه از معناداري عبارات همدیگر، با ندتوان می که است زبانی عناصر
 و نشینی هم ي رابطه .شناسد بازمی زبانی واحدهاي میان اساسی ي رابطه گونه دو و ؛آورند
 روابط طبع، به. گیرد می شکل رابطه نوع دو همین ي پایه بر زبان ساختار جانشینیِ ي رابطه

 روابط .باشد متفاوت تواند می دیگر زبان با زبان هر در معنایی واحدهاي جانشینی و نشینی هم
 چه که این کشف سان، بدین .دارد زبان هر کاربر مردمان ذهنیت و فرهنگ در ریشه معنایی،

 جانشینی ي ابطهر کدام و کنند برقرار نشینی هم ي رابطه هم با ندتوان می معنایی واحدهاي
 زبان آن کاربران فرهنگ و فکري ساختار از عمیق درکی که است میسر زمانی صرفاًدارند 
 فراسوي راهی نیز معنایی روابط این مندروش درك از توان می مشابه، ترتیبی به. بیابیم

  .)38 :1378 سوسور،(جست ایشان فکري ساختار و قوم فرهنگ شناخت

 را لغويلافقه-تاریخی شناسی معنی متخصصان نظر مورد ي مختصه سه گراساخت شناسی معنی
 همان يادامه در غويلالفقه–تاریخی شناسی معنی گیري جهت -1: یعنیگرفت  می انتقاد باد به

 انشناس معنی توجه و بود زبان درزمانی ي مطالعهیعنی نوزدهم قرن در زبان يمطالعه مسیر
 تغییر به عمدتاً معنی، تغییر يمطالعه نوع این -2 .شد یم معطوف معنایی تغییرات به صرفاً
 دو از ،معنی به نسبت غالب برداشت -3. شد می محدود هم از مستقل ،ها واژه تک تک معنی
 اندیشه یا تصور نوعی ه،واژ هر معنی زیرا آمد می حساب به شناختی روان برداشت نوعی ،جنبه

 تبیین به شناختی روان فرایندهاي حسب بر زنی معنایی تغییرات و شد می گرفته نظر در
 به نباید معنی يمطالعه ،اوالً که کرد تأکید باور این بر و) 3: 1392صفوي (آمدند درمی

 فضاي باید بلکه شود محدود هم از مستقل ،ها واژه تک تک به و موروثی هاي پژوهش
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 درزمانی نه و باشد زمانی هم باید مطالعات از دسته این ،ثانیاً .یابد گسترش معنایی هاي ساخت
  .)14 :همان(شود مبدل شناسیزبان از اي شاخه به و بیابد استقالل باید معنی يمطالعه ،ثالثاً و

 بر مبتنی و شناختی روانغیر ،زمانی هم شناسی معنی نوعی به یابیدست براي تالش مسلماً 
 انشناس معنی چیست؟ ییمعنا ساخت از منظور که بود نکته این به وابسته گرایی،ساخت
 اقالم میان در مشخص ساختاري ي رابطه نوع سه را خود کار شناختی روش مبناي گرا،ساخت
 ي حوزه در تحلیل مبناي که معنایی تشابه ي رابطه نوعی ،نخست .بودند گرفته نظر در واژگانی
 معرفی تریر سوي از واژگانی هاي حوزه ي نظریه قالب در بار نخستین براي و گرفت قرار معنایی

 اي مؤلفه تحلیل. انجامید اي مؤلفه تحلیل به 1960 و 1950 يدهه هاي سال در سرانجام و شد
 غیرتحلیلی، واژگانی ي رابطه نوعی دوم،. بود واژگانی ي حوزه ي نظریه به باور منطقی ينتیجه
 به 1الینز جان سوي از بار نخستین براي که... و معنایی شمول معنایی، تقابل معنایی،هم نظیر
 واژگانی روابط سوم و ؛شد معرفی گراساخت شناسی معنی در معنی توصیف مبناي مثابه

  .)همان(شدند معرفی 2پورتسیک والتر همت به که نشینی هم

 است شکل زبان اول، اصل طبق. است شده ترکیب سوسور ينظریه دیگرِ اصل دو با بحث این 
 »مثبت هاي واژه بدون ها تفاوت «شامل زبان دوم، اصل بقط و) جوهر نه است عرض (جوهر نه

 فقط نشانه که ایده این با جوهر، نه است شکل زبان که اصل این .)133: 1974 سوسور،(است
 ها نشانه که گوید می را نکته این  دارد وتقابل ،است مدلول و دال بین اختیاري يرابطه یک
  به. دارند مجزا و مستقل ماهیتی حال   عین در و هندد می پیوند هم به را ها مدلول و دال فقط

 داللت. نامد می »داللت «را آن سوسور که چه بر آن بود خواهد  تمرکزي تنها امر این حال هر
  به رویکردي چنین. کنند می بیان را خاص مفهوم یک ادبی معناي ها دال آن در که است راهی

 که است وابسته متقابلِ اصطالحات از نظامی چنینهم زبان که ندارد اعتنایی سوسور اصل این
 براي .)114: همان(شود می حاصل ها واژه دیگر زمان هم حضور از تنها واژه هر ارزش آن در

 هویت کسب براي حال  عین در اما نشینند می ایده یک جاي به کلمات که تناقض این توضیح
. کند می معرفی را »زبانی ارزش «مفهوم رسوسو باشند داشته ارتباط یکدیگر با مجبورند معنا و

                                                             
1. lyons, 1963 

  2. portzing, 1934 
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 یک به را زبان سوسور مثال، عنوان به. کند می معرفی مقایسه چند طریق از را مفهوم این او
 از خارج معنایی و اهمیت هیچ شاه، مثالً خاص، يمهره یک که کند می تشبیه شطرنج بازي
 است، ارزش داراي که قعیوا و مادي عامل یک به که است بازي درون فقط و ندارد بازي

 پالستیک آن جنس که این مهره، این مادي هاي ویژگیعالوه  به .)110: همان(گردد می تبدیل
 به تنها آن کارکرد و ارزش. نیست مهم خیر، یا است اسب بر سوار مردي شبیه چوب، یا باشد

  .شود  می تعیین بازي هاي مهره دیگر با آن رسمی روابط و شطرنج قوانین يوسیله 

  منطقی یا صوري شناسی معنی. 3
 صورت به رشته این. است مدرن معناشناسی در غالب ي حوزه دومین منطقی معناشناسی

 و صوري منطق هاي قاعده از نظریه این. شده گرفته چامسکی نوام هاي آموزه از مستقیم
 ارائه اي لهجم عناصر بین منطقی روابط براي توضیحی تا گیرد می بهره ها مجموعه ي نظریه
 نظر در خارج جهان ي درباره صحبت بیان براي ابزاري زبان منطقی، معناشناسی در. دهد

 توضیح که است موقعیتی با نآ تطبیق امکان ي منزله به گفتار پاره یک درك و شود می گرفته
: 1387 صفوي،(دانست ارجاعی یافتره بر مبتنی توان می را معنا يمطالعه روش این .دهد می

320(.  

 در معنایی هاي نظریه از اي مجموعه نامیدن براي که است اصطالحی منطقی معناشناسی
 سعی مطالعات، از دسته این در تر، ساده عبارت  به.رود می کار به منطق طریق از معنی تحلیل

 و )truth (صدق کاربرد روش این در. شود استفاده منطق از معنی تحلیل براي تا است آن بر
 براي  گزاره منطق نیز و صدق مفهوم از و شده داده توضیح )truth conditions( دقص شرایط

 براي ابزاري مثابه به زبان منطقی، شناسی معنی در. شود می استفاده معنایی روابط تشخیص
 معنیِ درك شرایطی، چنین در. شود می گرفته نظر در زبان از خارج جهان ي درباره صحبت

 روش این. دهد می توضیح که است موقعیتی با گفته آن تطبیق مکانا ي منزله به گفته یک
 در مطالعه زیرا دانست) denotational( ارجاعی رهیافتی بر مبتنی توان می را معنی يمطالعه

. است خارج جهان هاي واقعیت با زبان نمادهاي پیوند روش يمطالعه ي منزله به زمینه این
 استفاده صدق با مطابقت ي نظریه از منطقی شناسان یمعن مهم، این به یافتن دست براي
 یک بر محاط موقعیت و شرایط از آگاهی با زبان، یک سخنگویان که معتقدند اینان. کنند می

 ي جمله کسی کنیم فرض. دریابند خارج جهان با را گفته این مطابقت میزان توانند می گفته



  گراعمیق شناسی معنی                              رخسار زبان                              1398، پاییز 10شماره /       
 

91

 جمله این معنی درك منطقی، شناسان معنی اعتقاد به. ببرد کار به را »کرد ازدواج فرهاد«
 تأیید. یابد می مطابقت آن با مذکور ي جمله که است خارج جهان در موقعیتی درك متضمن

 شرایط با جمله این مطابقت عدم یعنی آن تأیید عدم و شود می نامیده صدق مطابقت، این
 چنین صدق شرایط مخاطب دیگر عبارت به .شد خواهد نامیده )false( کذب خارج، جهان
 در که داشت توجه نکته این به باید. سنجد می را آن کذب و صدق و زند می محک را اي جمله

 موقعیت با اي گفته یا ندارد وجود کذب و صدق میان حدي منطقی، شناسان معنی یافتره
صفوي، . (کذب یا است مطرح صدق یا شرایط این در پس ندارد، یا دارد مطابقت خارج جهان
1378 :145(  

  زایشی معناشناسی .4
 هاي صورت ي کننده تعیینو آن را  دانند می اصلی دستور زبان نوشتاري ي مؤلفهاینان معنا را 

 » زایشیشناسی معنی« و »گیتاشناسی تعبیري« )leech( لیچ ي گفته به .پندارند مینحوي 
 .گردد میا نحو مربوط  معنا ندارد بلکه به چگونگی ارتباط معنا بي نفسه فیربطی به بررسی 

 معناشناسی و شود می وي مربوط مسلکان همبه موضع چامسکی و  تعبیري شناسی معنی
  )326: 1976لیچ، (.  تعبیري انتقاد کنندمعناشناسی که از شود میبه کسانی اطالق زایشی 

  تعبیري معناشناسی) الف
. است روساخت و اختسژرف داراي نحوي لحاظ از جمله) 1965(چامسکی معیار ي نظریه در

 از سازه انتقال ،ها سازه حذف اعمال شامل که گشتاري قواعد ي وسیله به جمله روساخت
 که قواعدي. شوند می مشتق ساخترفژ از است ها این نظایر و جمله دیگر بخش به بخشی

 بر را جمله اصلی يها سازه که بودند ساختیگروه قواعد کردند می تعیین را جمله ساخترفژ
 قواعد این .کردند می مشخص... و فعلی هاي گروه ،اسمی هاي گروه مانند هایی مقوله حسب
 تولید را جمله ساخترفژ واژگانی مواد ادخال از پس و داده تشکیل را نحو ي پایه هاي مؤلفه

 دیگر تعبیري ي مؤلفه دو داد می تشکیل را زبان دستور اصلی بخش که نحو بر عالوه. کرد می
 از جمله واییآ تعبیر. گفتند می معنایی ي مؤلفه و واجی ي مؤلفه را ها آن که تندداش وجود

 از جمله معنایی تعبیر که صورتی در ؛شد می مشتق واجی قواعد ي وسیله به و نآ روساخت
 ،دنامن می )projection rules( اصطالحاً  آنان راکه قواعدي عملکرد ي وسیله به و ساخترفژ
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 در است کوششی واقع در چامسکی معیار ي نظریه شد گفته چه نآ به توجه با. شوند می مشتق
 موضع 1970 سال از. معنایی هاي دادهبرون با واییآ هاي دادهبرون دادن مطابقت جهت

 و) 1972 ،1968(جکنداف) 1971(چامسکی و شد دگرگونی دستخوش تعبیري معناشناسان
 هویژه ب_ معنایی هاي جنبه از برخی که ندبرد پی چامسکی مکتب طرفدار معناشناسان دیگر
 روساخت به مستقیماً که رسد می نظر به _...و خبر کانون کمیت، نفی، به مربوط هاي جنبه
 که آن عوض به معنایی تصریح قواعد که کردند پیشنهاد و ؛ساخترفژ نه و شوند مربوط جمله
 قواعد روي میانه مراحل رد شاید و ها ساخترو روي باید شوند اعمال ها ساخت ژرف روي

 یک به لزوماً یکسان ساخت ژرف با ها جمله ي همه ،تر روشن عبارت به. روند کار به گشتاري
 ي نظریه عبارت قالب در که باشد می طرفدارانش و چامسکی موضع تغییر این .نیستند معنا

  .)118- 114 :1370عزب دفتري، (است مدهآ گسترده معیار

  زایشی معناشناسی) ب
 در اما برخاسته چامسکی معیار هاي نظریه از تعبیري معناشناسی همانند زایشی، عناشناسیم

 براي دیگران و کاولی مک لیکاف، هاي نوشته در. است یافته تکوین جداگانه کامالً مسیري
 بسیار کند بازنمون را جمله معناي ساختژرف که نآ براي کنیم می مشاهده بار نخستین

 بتواند که نآ براي گشتاري فرایند نتیجه در و شود می تر انتزاعی ،تر ساده عبارتی به و عمیق
 موضع. گردد می پیچیده و مغلق کند، مشتق عمیقی ساختژرف چنین از را جمله روساخت

 این از حاکی 1کاولی مک و) 1967(لیکاف و راس استدالالت در زایشی معناشناسان نهایی
 ندارد نحوي ماهیت دیگر) داشت وجود معیار ي نظریه در که مفهومی به( پایه ي مؤلفه که است
 تصریح قواعد به دیگر معناست ي دهنده نشان ساخترفژ چون و دارد معنایی ماهیت بلکه

 تصریح قواعد زایشی معناشناسی در رو این از. نیست نیازي ساختژرف تعبیر براي معنایی
  .)120-118 :همان(شود می گذاشته کنار معنایی

  فلسفی شناسی معنی .5
 اطالق نمادین منطق نظام و زبان به مربوط معنا انتزاعی يمطالعه به فلسفی معناشناسی

 بحث این در توجه مورد ي مسئله .)judiths levcy and anges greenhall, 1983, 761(شود می
                                                             
1. james david mccawley, 1968 
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 شده مطرح عمده دیدگاه دو این باره در. است فلسفی معناشناسی با زبان ي فلسفه ي رابطه
 بر فلسفی معناشناسی - 2 .است زبان ي فلسفه قلمرو از بخشی فلسفی معناشناسی - 1: است

 معناشناسی فقط گاهی هم زبان ي فلسفه و شود می اطالق زبان ي فلسفه قلمروي سرتاسر
. گیرد می بر در را فلسفی کاربردشناسی و فلسفی معناشناسی گاهی و گیرد می بر در را فلسفی
 قلمروي و موضوع 1ویلیام الیکن. شود می شاملنیز  را شناسیزبان ي فلسفه دو این بر عالوه

 دانش این که صورت بدین ،گردد می مشخص دانش این ماهیت خود به توجه با دانش این
 خود ماهیت به مند عالقه بیشتر فیلسوف. فلسفی روش با ولی کند می مطالعه معنا ي درباره

  .)4: 1385نقوي، (پردازد می غیرزبانی امور با زبانی امور میان ارتباط به و است »معنا«

   و کاربردي معناتصویري ي نظریه
 با را زبان که معناداري شروط به پرداختن جاي به 1940 يدهه در زبان تحلیلی فیلسوفان
 که جا آن از. کردند تأکید زبان هاي ساحت و کارکردها بر سازد می مرتبط عینی واقعیات

 دهند می بازتاب را ...و فلسفی و علمی دینی، اخالقی، هنري، مختلف عالیق ختلف،م هاي زبان
: 1374 باربور،(دارد را خود خاص منطق زبانی، سنخ هر که کردند تصریح نکته این بر آنان
 بسط و پیدایش در ارگذتأثیر بسیار مبدأ توان می را ویتگنشتاین فلسفی ي نظریه .)282

 اول دیدگاه عنوان به معنا، تصویري ي نظریه که طور همان. آورد شمار به زبان در کارکردگرایی
 معنا کاربردي (ينظریه در او متأخر دیدگاه داشت، پوزیتیویستی ي نظریه در عمیقی تأثیر وي،

: 1389 روشن، سعیدي(رود می شمار به تحلیلی ي فلسفه در دیگري مدل )زبانی هاي بازي یا
 معتقد ویتگنشتاین جمله از دانان،منطق و تحلیلی فیلسوفان اکثر بیستم، قرن اوایل در .)12

 واقع عالم بازنمایی و تصویر آن و دهد می انجام کار یک تنها ترکیبی قضایاي در زبان بودند
 در ویتگنشتاین اما نباشد یا باشد واقع با مطابق است ممکن ذهنی تصویر این البته است،
 تصویر را واقعیت ما است، اشتباه اساساً تصویري ي یهنظر داشت اظهار خود دوم ي نظریه

 است متنوعی کارکردهاي و متفاوت هاي گونه داراي بازي همانند زبان بلکه کنیم مین
 براي یک هر ...و عرفان دین، فلسفه، هنر، علم، .ندارند مشترکی ماهیت که )زبانی هاي بازي(

 هاي بازي از بیرون اتکایی ي نقطه هیچ ساًاسا .)99: 1378 هادسون،(دارند اي ویژه زبان خود

                                                             
1. William lycan, 1995, 586-589 
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 فیلسوف رو این از. کنیم ارزیابی را واقعیت و زبان بین نسبت جا آن از بتوانیم که نیست زبانی
 منطقی فرم چنین اساساً و دارد واقع با بیشتري تطابق که باشد تصویري ساختن دنبال به نباید
 که کند نظاره و بگذارد باقی هست که طور همان را چیز هر باید فیلسوف یک. ندارد وجود
 از یک هر در لفظ .)535: 1374مگی،(هاست گفته تفکیک او کار .زنند می حرف چگونه مردم

 دیگر صورت در صورت آن کاربرد از متفاوت و خصوصبه کاربرد داراي زندگی هاي صورت
 فضاي طور مینه و است متفاوت هنرمند یک جهان با فیلسوف یک ذهنی فضاي. است زندگی
 ...و فلسفه دین، علم، اساس این بر. تجربی علوم دانشمند یک ذهنی فضاي با عارف یک ذهنی

 معناي نتیجه در ؛است مختلف نیز ها آن زبان و آیند می شمار به معیشت از اي نحوه کدام هر
 ،ابزار جعبه ابزارهاي که طوري همان ،بود خواهد متفاوت زندگی مختلف هاي صورت در نیز زبان

: 1378 اکبري،(هستند متفاوتی کاربردهاي داراي مختلف هاي موقعیت در... و چکش مانند
 آن حیات درون در باید تنها زبان هر درستی فهم براي معنا، کاربردي ي نظریه اساس بر .)175
  .است خاص حیات یک به متعلق زبانی هر که چرا زیست زبان

      ،اصل این به مربوط جنبی اصل چهار و ديبنیا اصل یک:  شناختیشناسی معنی .6
 مهم اصل آن. کند می متمایز زبان يمطالعه به ذهنی رویکردهاي از را شناختی شناسیزبان
 به که نیست دیدگاهی تنها شناختی شناسی زبان .نیست معنی جز چیزي زبان که است این

 مورد را زبان معناي که ها نگرش رسای از را نگرش این چیزي چه اما پردازد؛ می معنی يمطالعه
 نوعی به همگی که جنبی اصل چهار که جاست این ؟کند می متمایز دهند می قرار مطالعه

 اصل .گیرند قرار مدنظر باید کنند می تعیین را شناختی شناسیزبان در معنی يمطالعه ي نحوه
 وابسته معنی درك ايبر شده اتخاذ منظرِ به و است منظري زبان در معنی که است این اول

 دوم اصل .است منظري بلکه نیست شده  تعیین قبل از و ثابت چیزي زبان معناي پس ،است
 زبان است تغییر حال در جهان که جا آن از .است انعطاف قابل و پویا زبان معناي که است این

 انعطاف لقاب که پویاست معنایی. پویاست نیز زبانی معناي و پنداشت ثابت توان مین نیز را
 المعارفیهدایر زبان معناي که است واقعیت این بر ناظر دیگر اصل .)1 :2006 گیرارتز،(باشد
 است تعامل در جهان با انسان که جا نآ از. نیست شناختی هاي حوزه سایر از مستقل و است

 در تقلمس اي حوزه عنوان به جهان از جدا و مستقل دتوان مین دارد سروکار آن با او که معنایی
 به تجربی و عینی کاربرد اساس بر زبانی معناي که این چهارم اصل و ؛شود گرفته نظر در ذهن
 این واست  زبان از واقعی ي استفاده ي تجربه یعنی زبانی ي تجربه نظریه این در .آید می دست
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 دستور هاي کتاب در دستوري قواعد خواندن یا لغت فرهنگ در کلمات دیدن مانند استفاده
  )همان(است شده نهاده بنا زبان کارکرد اساس بر شناختی شناسیزبان واقع در .نیست

 صورت به خود ذهن در و کسب خارج جهان از را تجربیاتی انسان که است اعتقاد این بر لیکاف
 ماهیتی لذا روند کار به ارتباط ایجاد در بتوانند باید مفاهیم این .کند می انبار مفاهیمی
 دقیقاً را معنی واحد انشناس معنی از دسته این که است مشخص ترتیب این به. ددارن اختیاري

 و داشته بیان صراحت به را نکته این النگاکر،. گیرند می نظر در سوسور زبانی ينشانه همان
 نشانه سوسور که تفاوت این با است پذیرفته خود مطالعات در را سوسور زبانی ي نشانه مفهوم

 سطح تا تري بزرگ واحدهاي به را تعبیر همین لیکاف و النگاکر اما برده کاره ب هواژ سطح در را
 این بر 2جانسون و 1لیکاف هاي پژوهش در  .)61: 1383 مقدم، دبیر(اند داده تعمیم نیز جمله
 يفرایندها و خارج جهان از ما بندي مقوله در بنیادین عنصري مجاز که است شده تأکید نکته

 تصویري هاي طرح مقوله و قبیل از دیگري بنیادین هاي ساخت به و ماست دناندیشی به وابسته
  .است مربوط

 بندي مقوله

 دادن قرار و امور و اشیا میان هاي تفاوت و ها شباهت تشخیص در انسان توانایی بندي مقوله
 انسان که زمان هر در لیکاف باور به )evans, green 2006: 248( .است طبقه یک در ها آن
 در دهد می انجام را عملی یا و پردازد می چیزي ي درباره استنتاج به، کند می مشاهده را زيچی

 .)lakoff 1987, 5_6(است عمل یا چیز آن بندي مقوله حال در واقع

  شعاعی مقوالت
 نتایج از یکی را آن توان می و است زبانی هاي مقوله از بسیاري انواع ویژگی بودن شعاعی
 است بندي مقوله کالسیک هاي دیدگاه با تقابل در مفهوم این. دانست بندي همقول جدید رویکرد

 باشد، نداشته را اي مقوله به تعلق براي شده تعریف شرایط از یکی عنصري اگر آن اساس بر که
 در کالسیک بندي مقوله برخالف .)lee, 2001.3(باشد متعلق مقوله آن به دتوان مین

                                                             
1. lakoff 

2. johnson 
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 مشترك معنی داراي واژه یک مفاهیم ي همه که دارد وجود باور این شناختی شناسی معنی
 برخی و دنباش واژه آن معنی براي بهتري ينمونه است ممکن معانی این از برخی و نیستند

 کردند بیان معنایی هاي مقوله به اشاره با لیکاف و بروگمن. آیند شمار به جنبی هاي نمونه دیگر
 این اعضاي و دهند می تشکیل را شعاعی ي مقوله ییچندمعنا يواژه یک مختلف معانی که

 ,vide,geeraerts,2006(.اند شده سازماندهی سرنمون معناي یک به توجه با شعاعی يمقوله

109(.  

 مفهومی ي استعاره

 ي نکته .شد مطرح) 1980( جانسون و لیکاف کتاب در بار اولین مفهومی ي استعاره ي نظریه
 نیست ادبی زبان به متعلق و زبان سبکی ویژگی یک فقط عارهاست که است آن نظریه این اصلی
 دلیل همین به .)lakoff, 1980: 37(است استعاري ماهیت داراي اساساً ذهن  وتفکر خود بلکه
 سازماندهی دیدگاه، این طبق بر .اند نامیده زبانی ي استعاره با تقابل در مفهومی ي استعاره را آن

 :evans, green, 2006(است مفهومی هاي حوزه میان هایی نگاشت اساس بر مفهومی ساختار

 استعاري فکري نظام یک ي پایه بر استعاري زبان که باورند این بر جانسون و لیکاف .)286
  .)54_55: 1389 ند،همراسخ(.است استوار

 تصویري هاي واره طرح

 هاي سیبرر در که اند مفهومی هاي ساخت ترین مهم جمله از تصویري هاي واره طرح
 تصویري هاي واره طرح. شوند می استفاده مفاهیم معنایی نمایش براي شناختی شناسی معنی

 این .)evans, green, 2006: 176(: هستند شده جسمانی تجربیات از برخاسته مفاهیمی
 اطرافمان محیط با ما تعامل ي نتیجه که هستند ادراکی حسی تجربیات از منبعث هاي واره طرح
 گرفت؛ نادیده را معنایی نشینی هم و بافت تأثیر نباید چندمعنایی تحلیل در است یگفتن. است

 تا بود خواهد قادر معنایی نشین هم و شناختی واژگانی معناشناسی رویکرد از ترکیبی بنابراین
 ند،همراسخ(دهد دست به چندمعنا کلمات در چندمعنایی يها پدیده از تري کامل توصیف
1389 :79(.  
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  گرا عمیقشناسی عنیم .6
 سعی ابتدا شده بنا کلمه حد بی هاي پتانسیل شناخت بنیان بر چون گراعمیق شناسی معنی
 را خود نهایت در و کند استفاده ها آن از سپس برقرار واسطه بی ارتباط ها پتانسیل آن با دارد

 یا یک به ودخ کردن محدود زیرا کند مین خاص پتانسیل یک بر تأکید یا استفاده به محدود
 حقیقت از اي گوشه فقط شناخت و ها پتانسیل سایر از ماندن محروم یعنی خاص پتانسیل چند

 تمام به احترام ضمن گراعمیق شناسی معنی در  بنابراین؛کلماتیا  کلمه در موجود عمیق
 تجه در ها پتانسیل این از توان می آینده، در و اکنون ي لحظه تا کلمه بالفعل هاي پتانسیل
 محورهاي پذیرفتن در عین گراعمیق شناسی معنی. کرد فراروي هاپتانسیل سایر شناخت

 ،ها داللت انواع جمله، و واژه سطح در معنایی و مفهومی روابط انواع ،جانشینی و نشینی هم
 مکاتب انواع پذیرفتن کل در و ...و دستوري قواعد انواع و معنایی هاي جانشینی و نشینی هم

 زبان کاربران سوي از معنی دریافت و تولید چگونگی در ،ها آن موردنظر قواعد و یشناس معنی
 و معنایی هاي مؤلفه داراي که سازد می مطرح را گراعمیق شناسی معنی مکاتب، این نقد ضمن

 معنی چند یا یک واژه هر براي گرا،عمیق شناسی معنی در. است خود به منحصر معنی تحلیل
 ملزم را خود باید مسلماً معنی، تحلیل هنگام و گرفت نظر در باید متغیر عنیم نهایت بی و ثابت

 که گفت و نهاد فراتر هم این از را پا باید حتی دانسته مشخص پیش از معنی نوعی وجود به
 بار در پیش از نیز موجودند واژه یک معنایی ي هاله در که کلمات متغیر معانی از بسیاري
 سایر با افزایی هم اثر در و جمله بافت در منتها ندمحفوظ و شخصم، معلوم کلمات ژنتیکی
آذرپیک و (دنشو می تر نمایان و تر برجسته متغیر معناهاي این ،نشینی هم محور در کلمات

 باید همه، از ابتدا گراعمیق شناسی معنی در معنی دریافت براي .)240: 2 ج: 1396همکاران، 
 به نهایت در و شناخت را اش معنایی هاي مؤلفه سپس و شد ناآش دیدگاه این در کلمه تعریف با

  .پرداخت معنی تحلیل

  کلمه تعریف)الف
 افزایی هم از فراتر ستکلی بلکه نگرفته شکل اجزا ترکیب و جمع حاصل از که ستکلی کلمه
 و گوهر یعنی جوهر گذشتگان، نگاه از چیست؟ جوهر اما ؛ماهیتی و جوهري هاي ساحت و ابعاد
 باعث که اي شاکله «کلمه اصالت مکتب در اما جنس، ترین عالی یا جنس جنس چیز، هر اصل
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 یا ندارد وجود یا آن بدون خاص ي پدیده آن که است جوهر شود می پدیده یک موجودیت
  .)207: 1 ج: 1396 همکاران، و آذرپیک(»است ناقص وجودش

  کلمه جوهري عناصر)ب
 و گفتاري ي جوهره نوشتاري، ي جوهره معنایی، ي هجوهر«: از عبارتند کلمه جوهري ناصرع

 دانش يسرچشمه و مادر کلمه واقع در» ...و شرایطی اجتماعی، حرکتی، هاي جوهره
 خود، کنند می دریافت را ها نشانه که ما حس پنج هر زیرا است ...و معناشناسی، شناسی نشانه

 انواع مشمول ،پایان بی ابعاد دلیل به کلمه. اند هستی در گراکلمه شعور به محدود و محصور
 در و تکامل روند در که ستشماريبی بالفعل و بالقوه هاي پتانسیل و دگردیسی و استحاله

  .)207: 1 ج: 1396همکاران،  و آذرپیک(رسند می شکوفایی به گوناگون هاي زمینه در جامعه، بستر

 با کلمات کردن مکتوب طرز و ريگفتا ي جوهره کلمه، هر اداي و تلفظ ي شیوه و نوع واقع در
. دهد می سامان را کلمه نوشتاري ي جوهره ملتی، هر توسط شده پذیرفته الفباي حروف به توجه
 شد شروع سوسور دو از که اي شاخه در چه و آن سنتی شکل در چه شناسیزبان دانش
 لفظ کلمه« :ندگوی می مثالً ،کند می تعریف و آغازد می لفظ از را کلمه تشکیل حرکت ي ریشه

 مرجع مدلول آن چه. کند می داللت زبان ي حیطه در مدلولی به که است دالی یا مستعمل
 مرکز و جان در محوریتاز نگاه مکتب اصالت کلمه  اما» باشد نداشته چه باشد داشته بیرونی

 اصل و ستون بنیاد، معنایی، ي جوهره .باشد می آن معنایی ي جوهره عنیی  کلمه وجودي
 و گفتاري هاي جوهره به نیاز بدون جوهره این باطنی علوم در. است کلمه یک شدن ودموج

 منتقل راه این از که اي پدیده روي هر به. شود انسان دو ارتباط باعث تواند می نوشتاري
  .)160 :1 ج :1396 همکاران، و آذرپیک(نیست کلمه خود جز چیزي شود می

 يکلمه شرایطی ي جوهره براي .اند حرکتی ي جوهره ،معنادار هاي اشاره و ایما و ناشنوایان زبان
 حفظ با و کند می پیدا گوناگونی معناهاي متفاوت شرایط در که زد مثال توان می را »بمیري«

 است باران ي نشانه ابر و آتش نشانگر دود. آورد می وجود به را معنایی اي هاله خود، ثابت معناي
 نیز ها پرچم و رانندگی و راهنمایی تابلوهاي ازدواج، ي حلقه .اند طبیعی هاي جوهره جزء پس
 با بیشتر که جا آن از گذشتگان تعریف  در.)161: همان(اند اجتماعی ي جوهره براي یهای مثال
 فرض... و شناسی نشانه و شناسی معنی مکاتب از بسیاري در دارند، کار پدیدارها ذهنی ي جنبه
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 را پدیدارها و کلمه ذات از معنایی ي جوهره حتی و زبان و ريگفتا و نوشتاري ي جوهره جدایی
 دارند، وجود کلمه از مستقل معنا یا زبان یا گفتار چونکه  گویندمی آنگاه و گیرند می نظر در

 نه است شکل زبان« :گوید می سوسور مثالً ،اند کلمه بر عرض ... و معنی ،نوشتار گفتار، پس
 ساختار در ذهنی لحاظ از این البته که .)133: 1974 ور،سوس(»)جوهر نه است رضع (جوهر
 را اصالت کلمه اصالت مکتب که هنگامی اما ؛است عقالنی گذشته انشناس زبان و فالسفه ذهن

 حواس توسط ابتدا انسان ذهن در  کهدارد می بیان ،دهد می ها»پدیدار_کلمه« و کلمه خود به
   شعور توسط ذهنمان در معنایی نامفهوم، و کلش بی ي توده یک از محور،کلمه ي گانه پنج

 از درکی یا معنا ما دال، از پیش یعنی بست خواهد نقش ماست ذاتی و فطري که محورکلمه
 این به کرد خواهیم سعی سپس یافت، درخواهیم  استشکل بی نامفهوم و ي تودهرا که  چیز آن

 از قبل حتی یعنی آوریم می روي کردن تصور و کشیدن تصویر به و بدهیم شکل معنا یا درك
 نظر مورد پدیدار به دادن شکل و معنا کردن تر پررنگ درصدد کردن نقاشی با ما صوتی تصور

 با .است گرفتن شکل حال در مرحله به مرحله کلمه گیري شکل با نیز پدیدار واقع در هستیم
بنابراین در  ؛باشد می نکلمه برو عرض   معنا، جوهر استالخصوص علیاین اوصاف زبان و کلمه 

است و به هیچ وجه  معنایی کلمه روح و جان کلمه ي جوهرهمکتب اصالت کلمه معنا و 
  .)180: 1 ج: 1396آذرپیک و همکاران، (قراردادي نیست

  متغیر ي جوهره)ج
 ي جوهره لحاظ از - نوشتاري و گفتاري هاي جوهره -جوهري صورت حفظ با ندتوان می کلمات

 پذیرش ظرفیت و روند فراتر اولیه مدلول و مرجع آن از انسان یعنی خود القخ همانند معنایی،
 اجتماعی، بازي نوع هر یمتوان می ما .باشند داشته نیز را دیگر هاي مرجع با دیگر هاي جهان
 ثابت شخص یک وجودي لحاظ از چنانهم اما باشیم داشتهرا  متفاوتی و جدید متغیر نقش

 و اجتماعی شرایط به توجه با و جمله بافت در ثابت بعد ي همواره حفظ با نیز کلمات. باشیم
    مثالً )68 :همان(بپذیرند ثابت بعد همان حفظ با دیگري معناهاي ...و فرهنگی و طبیعی

 در -گفتاري و نوشتاري ي جوهره -جوهري هاي صورت حفظ با اول ي درجه در سپر يکلمه
 سپر  مانندکند می دیگري معناي ایجاد اگونگون هاي موقعیت و شرایط در و جمله بافت

 با کلمه این »زدن« ماننده دیگر کلمات مورد در یا و فضایی سپر یا دفاعی سپر یا موشکی
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 جدیدي و متعدد معانی گوناگون شرایط در و جمله بافت در دتوان می ثابت بعد ي همواره حفظ
  :مثالً )همان(پذیردب 

  .زد را مهدي علی )1

  .زد را برق کلید علی )2

  .زد راه آن به را خودش او )3

  .زد گل کریمی لیع )4

 ثابت - نوشتاري و گفتاري ي جوهره -متغیر ي جوهره »زد«در فعل  1- 4هاي مثال  در بنابراین
 حفظ با را جدیدي مفهوم  وپذیرد می دیگري معناي معنایی، ي جوهرهدر  اما مانده باقی

  .کند می تداعی اولیه معناي آن به نسبت ثابت بعد ي همواره

  کلمه در عمیق حقیقت) د
 به منجر آن به انحطاطی_افراطی نگاه صورت در که است ثابت بعد یک داراي کلمه
 پدید موجب انحطاطی_افراطی دیدگاه با هم باز که دارد متغیر ابعادي و شود می گرایی مطلق
 اصالت و تفریطی_افراطی نگرش با شناسی معنی مکاتب واقع در .شود می گرایی نسبی آمدن
 حقیقت به رسیدن از اند شده فروروي دچار که مکمل و افزا هم بعد دو این از یکی به دادن

 و گرا ساخت انشناس معنی انحطاطی_افراطی برخورد مثالً ،اند مانده دور کلمه وجوديِ عمیق
 برخورد دیگر طرف از و معنی انگاشتن ثابت و کلمه معنی با گرایاننئوساخت

 نوع و درك و شناخت حاصل را معنی که گفتمانی و شناختی انشناس معنی یانحطاط_افراطی
 و گرا ساختنئو و گرا ساخت شناسی معنی هاي جریان چه. دندان می زبان کاربران نگاه

 در همه و همه شناختی، انشناس معنی و معنی بودن کارکردي به قائالن چه و زایشی_گشتاري
 گرایانساخت زیرا است کلمات معنی به خود افراطی نگاه بر تأکید آن و ندالقول متفق اصل یک

 معنی واجد را کلمه حتی و متغیر را معنی شناختی شناسی معنی به قائالن و ثابت را معنی
 گرفته شکل افزا هم بعد دو از عمیق حقیقت .ندپندار می دار معنی را آن فقط بلکه دانند نمی
 بیشترین کلمه خود و »عمیق حقیقت متغیر بعد« و »عمیق حقیقت ثابت بعد« یعنی است
 يمعنا چند یا یک داراي واژگان قاموس در کلمه هر .دارد هستی در را عمیق حقیقت تجلی
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 دارند محدودي و مشخص ثابت معانی یا معنی ها نامه لغت در که است واژگانی محدود مشخص
 و ها زمان در مختلف رایطش در ندتوان می محدود ثابت معانی یا معنا همان حفظ با دقیقاً و

 مختلف، معانی ریزش و بارش باعث لحظه هر در متفاوت گویندگان توسط گوناگون هاي مکان
  البته،است واژگان در عمیق حقیقت متغیر بعد خاصیت این .شوند اي سابقه بی حتی و پایان بی

 زیادي نقش غیرمت معانی زایش در تواند می خود خودبه نیز کلمه ي جوهره گفتاري اداي طرز
 کلمه، در عمیق حقیقت ثابت بعد واقع  در.)246 :1 ج :1396 همکاران، و آذرپیک(کند ایفا

 مشخص مدلول چند یا یک بر که است دال همان انشناس زبان قول به و اولیه معنایی ي جوهره
 دال ي رابطه یعنی ثابت بعد این شناسی،زبان علم به توجه با اگر چون کند می داللت محدود و
 تمام تواند می آن متغیر بعد اما و ؛است مهمل لفظ یک تنها کلمه نشود برقرار مدلولی و

 بستر بر زنده ي پدیده یک عنوان به که باشد زمان بستر در کلمات ياستحاله و زبانی هاي بازي
 و مکمل بعد دو داراي »درخت« ي کلمه مثالً ،است تحول و تغییر و سیالن در جامعه

 بعد و ها نامه لغت در واژه این رایج معناي همان ثابتش بعد که ترتیب این به ست،اافز هم
 متفاوت معانی از متغیر ستاي هاله شود وارد تواند می زبانی بازي یک یندفرا در که رشمتغی

 در درخت ي کلمه همین مورد در .شود می حاصل جمله بافت در گوناگون هاي جانمایی از که
 ي جوهره ثابت بعد کامل حفظ با ها درخت ي واژه، »میرند می ایستاده ها درخت« ي گزاره

 خوانشگري هر نگاه در تواند می که شده معنایی ي هاله از متفاوت اي حوزه وارد خود، معنایی
 که سوم جنس و است بعد دو این افزایی هم از فراتر کلی کلمه. باشد داشته متفاوت مصداق
 ثابت مورد در مطلق یقین ي چاله دام از را ما باشد می عمیق حقیقت همین به یافتن دست
 ایمان به و داده نجات معنی فقدان یا و بودن منعطف مورد در محوريشک و معنی بودن

  .)249 :2 ج :1396همکاران، و آذرپیک(شد خواهد رهنمون ها پدیده شناخت در فرارونده

  واژه معنی )ه
 باور یکی هستیم، مواجه معنی به عمده نگاه نوع دو با یشناس معنی در شد گفته که گونه ناهم
 شناسی معنی در . استواژه معنی بودن منعطف به باور دیگري و واژه معنی بودن ثابت به

 شناسی معنی و منطقی شناسی معنی زایشی، - گشتاري شناسی معنی آن، از پس و گراساخت
 واژه معنی  بر انعطافشناختی شناسی معنی در و شده گرفته نظر در ثابت واژه معنی فلسفی
 ترکیب با و مهستی رو روبه کلمات الفظیتحت با معنی ما معنی بودن ثابت  در.استشده  تأکید



  گراعمیق شناسی معنی                              رخسار زبان                              1398، پاییز 10شماره /       
 

102

 بنابراین ؛یابیم می جمله دست معنی به معنایی، پذیري ترکیب قواعد قالب در مثالً ،ها واژه معنی
 در عوض در .کرد فرض ملهج آن يها واژه معنی جمع حاصل توان می را جمله معنی

 چنین در .دارد وجود تفاوت و تمایز گوینده معنی و جمله معنی میان زبان کاربردشناسی
 به گوینده معنی که حالی در نیست، بافت به مقید جمله معنی که است این بر فرض شرایطی

 ایزتم به که است نامقید بافت و مقید بافت معنی دو این میان تمایز .است مقید بافت
 ثابت معنی به باور پیروان تا گردد می سبب امر این. انجامد می شناسی معنی از کاربردشناسی

 قائل واژه هر براي معانی یا معنی »...جا،این تو، من،« مثل ها شاخص نظیر مواردي از جدا
 تعیین امکان پیش از باشد بافت به نیازي که این بدون و است بافت به نامقید که باشند

 معتقد که آورد می نمونه سرل از مورد این در و پرداخت معنی بودن ثابت نقد به وانسا .یابد می
 ارجاع مورد این در وانسا. است زمینه پیش دانش یا بافتی دانش از تابعی واژه هر معنی است
صفوي، (است داده دست به انگلیسی در open فعل مورد در خود ي نوشته در سرل که دهد می

  :مثالً) 40- 11: 1392

  .کرد باز را پنجره فرهاد) 5

  .کرد باز را دهانش فرهاد) 6

  .کرد زبا را کتابش فرهاد) 7

  .کرد باز را چمدانش فرهاد) 8

  .کرد باز را دستشویی ي لوله گرفتگی فرهاد) 9

 که دانیم می ما. بگیریم مدد المعارفیدایره دانش از باید ها نمونه این تمام در گوید می وانسا
 براي بتوان است محال و است همدیگر از متفاوت کامالً جمالت این در کردن باز فعل نیمع

 گرا،عمیق شناسی معنی  دراما) 40_11؛ 1392صفوي، (شد قائل ثابت معنی وجود به فعل این
. داشت باور عمیق حقیقت وجود به توان می اي جمله هر و کلمه هر در شد گفته که گونه ناهم
 و ثابت بعد چند یا یک عمیق حقیقت و است عمیق حقیقت یک داراي اي هجمل و کلمه هر
 مشاهده که طور همان جمالت این در .دارد - بعد ثابت ي هماره حفظ با -متغیر بعد نهایت بی
 ،جمالت تمام در »کرد باز« فعل گفتاري و نوشتاري معنایی، هاي جوهره لحاظ از کنید می

 کلمه هر شد گفته نیز ترپیش که گونه نابد دارد و تیثاب نوشتاري و گفتاري هايهجوهر
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 جوهري هاي صورت حفظ با ثابت و گفتاريِ نوشتاري معنایی، هايهجوهر بر افزون تواند می
 تداعی را تازه معنایی، معنایی ثابت بعد ي هماره حفظ با متن، بافت در گفتاري و نوشتاري

 حفظ با تازه معناهایی د توجه داشت کهبای »کرد باز« فعل و فوق جمالت مورد در .کند
 و ثابت معنی چند یا یک کلمه هر گفت توان می پس شده تداعی معنایی ثابت بعد ي هماره

  .پذیرد می متغیر معناي نهایت بی

 چیز این .هستیم مواجه چیزي کردن باز یعنی ثابت معنی یک با ما) 9-5 (جمالت تمام در
 باز« جمالت این در بنابراین ؛باشد لوله گرفتگی یا انچمد کتاب، ان،ده پنجره، است ممکن
 معناي همان حفظ با بافت به توجه با کنیم باز هم از را چیزي چه که این و ثابت معنی »کردن
 تداعی گفتاري و نوشتاري ي جوهره حفظ با را دیگري معناهاي و ندمتغیر هاي جوهره ،ثابت
 بافت در که البته است نهفته معانی این تمامی کلمه این معنایی ي جوهره در واقع در. دنکن می

 اصل توان می )12- 10(هاي مثال در  یا وشوند می پدیدار گوناگون هاي موقعیت و شرایط در و
  .دریافت کلمات و جمالت معنی در را عمیق حقیقت

  .گرفت را توپ فرهاد) 10

  .گرفت مریم از را کتابش رؤیا) 11

  .گرفت تادشاس از را اش نمره خسرو) 12

 خواهیم گاهآن کنیم فرض »کسی از چیزي کردن دریافت« را گرفتن فعل ثابت معنی ما اگر
 دریافت یعنی ثابت معنی همین ي هماره حفظ با گرفت) 12-10 (ها نمونه تمامی در که دید

 این که بینیم می امر ظاهر در طور کههمان .دده می ارائه اي تازه معانی ،کسی از چیزي کردن
 هم باز ها نمونه تمامی در گرفتن معنیِ نیز مفهومی لحاظ از و نیست ثابت چندان معنی

 نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ با یافعال چنین بنابراین؛ است متمایز و متفاوت
 که ثابت معنی یک يهماره حفظ با که گرفتن فعل از باشند متغیري ي جوهره ندتوان می

  .دنکن افاده تازه معنی نهایت بی است »گرفتن« فعل یعنی ابتث يجوهره به متعلق

 و ثابت ي جوهره داراي اوالً که هستیم رو روبه »گرفتن« ي کلمه در عمیق حقیقت با ما واقع در
 هاي بازي در تواند می و است ثابت معنی چند یا یک ايدار  معنی لحاظ از ثانیاً و بوده متغیر
 جمله یک یعنی ست گونه اهمین نیز جمالت مورد در. بپذیرد متغیر معناي نهایت بی ...و زبانی



  گراعمیق شناسی معنی                              رخسار زبان                              1398، پاییز 10شماره /       
 

104

 همان فوق جمالت در. بپذیردرا  متغیر معناي نهایت بی و ثابت يمعنا چند یا یک تواند می
 توجه با ما است کسی از چیزي کردن دریافت که ثابت معنی حفظ بر افزون بینیم می که گونه

 گرفتن فعلِ براي متغیر معنی نهایت بی یمتوان می ...و لحن عاطفی، بار ،زمان مکان، شرایط، به
 جوهري هاي ساحت افزایی هم از فراتر ستکلی جمله یک معنی به عبارت دیگر ؛بگیریم نظر در
 با جمالت ینتر ساده در حتی عمالً ما و  یعنی یک فرایند وجودشناختی استکلمات، ماهیتی و

 واقع در. هستیم رو روبه آمد و علی افزایی هم با لکهب نیستیم رو روبه )آمد+علی (جمع حاصل
 آن از ما که متغیر معنی نهایت بی و ثابت معنی چند یا یک با است »پدیدار_کلمه« یک علی

 و همیشه حفظ بر عالوه اي کلمه هر جمله، بافت در و کنیم می یاد معنایی ي لهها  ناعنو با
 مکان، زمان، به توجه با و شود ظاهر متغیر معنی ایتنه بی با تواند می ثابت، ابعاد آن يهماره
 ذهن هاي فرض پیش و شرایط گوینده، منظور عاطفی، بار لحن، دیگر، هاي نشین هم وجود

 با شرایط این بر بنا و است دخیل شود، افاده جمله یک از معنایی چه که این در ...و شنونده
 به کلمه چه هر .کرد دریافت جمله از دیگري معانی توان می ثابت معناي آن ي هماره حفظ
 شکل معین و مشخص متن یک در افزایی هم جهت در جمالت و جمله در افزایی هم طرف

 و حفظ با_ ثابت بعد در مشخصی معانی ي چهره و کاسته متغیر معانی بار تدریج به گیرند می
 يدایره کردن دودمح  در متون علمی این  شود می متعین _ثابتبعد  همان ي همواره همراهی

 حداکثر به تواند می شعري ژانرهاي برخی در و کاهش حداقل به کلمه ي جوهره متغیر ابعاد
 و جمالت ،کلمات ثابت ابعاد ي همواره و همراهی حفظ ابیشه هم البته این و برسد افزایش

  .)256: 2 ج :1396آذرپیک و همکاران، (یابد می سامان متن

 هر تبع به و کلمه هر گرانئوساخت و گراساخت انشناس معنی گاهن از شد گفته که طور همان
 ثابت معنی شناختی، انشناس معنی نگاه از اما دهد می انتقال مخاطب به را ثابتی معنی جمله
 دریافت -گرفتن فعل ثابت معنی مثالً ندارد ها آن ثابت معنی با ارتباطی چندان کلمات برخی
 انشناس معنی. ندارد  ارتباطی)18-13( جمالت در تنگرف معنی با _کسی از چیزي کردن

 اي مؤلفه تحلیل ي درباره بحث اساساً ها واژه معنی ثبات عدم دلیل به که باورند این بر شناختی
 به و نهاده فراتر هم این از را پا شناختی انشناس معنی .)Evans, 2009: 6(است منتفی

 ،کاربردشناسی از شناسی معنی تفکیک تبع به و المعارفیدایره دانش از زبانی دانش جداسازي
 شکست به محکوم واژگانی شناسی معنی نوع این و دارند واژه براي ثابتی معانی یا معنی به باور

 هر براي ثابت معنی نوعی به باور اگر گوید می مورد این در وانسا .)22: 1392 صفوي،(است
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 که این اول .کرد فرض حل راه چندین هلمسأ حل براي توان می باشد شکست به محکوم واژه
 از وسیعی يمجموعه مختلف از مفاهیم سازي مجموعه از زبان، در کاربرد هنگام به واژه هر

 به واژه هر متعدد معانی که شویم مدعی یمتوان می نمونه براي. است برخوردار مختلف مفاهیم
 برخوردار چندمعنایی نوعی از اي ژهوا هر بلکه ندارد ارتباطی ما المعارفیدایره دانش یا بافت
 را مختلف مفاهیم این مختلف، هاي بافت در واژه هر وقوع حسب بر توان می طریق این از .است

  .)19: 2009 وانس،ا(کرد معلوم

 معنی به قائل معادل هاي نمونه و فوق ي نمونه در که شناختی انشناس معنی نگرش برخالف
 ثابت معنی چند یا یک کلمه هر گراعمیق شناسی معنی در ،نیستند کلمات گونه این براي ثابت
 معنی نهایت بی ،زبانی هاي بازي انواع تأثیر تحت یا و متن و  جمله بافت در تواند می و دارد

 معناي با متضاد معنایی است ممکن کلمه یک اداي نوع و حالت حتی به دست آورد، متغیر
 شناسی معنی بنا بر که گفتیم .)258: 2 ج: 1396آذرپیک و همکاران،(کند ایجاد را ثابت

 متغیر بعد نهایت بی و ثابت بعد چند یا یک که است عمیق حقیقت یک اي کلمه هر گراعمیق
 و گسترده ثابت بعد یعنی باشد داشته وجه دو تواند می اي کلمه هر ،ثابت بعد لحاظ از و دارد
  .مشخص ثابت بعد

 و ها زمان در همدیگر با زمان هم یا و زمان طول در لباًغا کلمات بعضی: گسترده ثابت بعد )و
 با انسان تکامل سیر و زمان به توجه با مفهوم و معنی لحاظ از متفاوت جغرافیایی هاي مکان
 معنایی ي جوهره در تحوالتی و تغییر دچار نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ

 لحاظ از که کلمات گونه این. شد هدخوا جدید معناهاي ریزش و بارش باعث که شوند می
 هستند، ثابت نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت لحاظ از ولی شده گسترده مفهومی

 مثالً، شود می نامیده »گسترده ثابت بعد« که اندکلمه در عمیق حقیقت ثابت بعد از وجهی
 و تکنولوژي رشد با بود شمشیر ضربات برابر در دفاعی يوسیله یک که »سپر« يکلمهمعناي 
تا جایی  شد گستردهثابت  معناي آن يهمواره همراهی و حفظ با زمان طول در شدن صنعتی

 پس ،شود می اطالق نیز انسانی سپر و موشکی سپر فضایی، سپر و اتومبیل جلوي محافظ به که
توان می و شده گسترده اشمعنایی ثابت بعد که است کلمات از دسته آن ءجز سپر يکلمه

 ظاهر و پوسته  معنايبه که قشر يکلمه دارد یا معنایی ي گسترده ثابت بعد سپر يکلمهفت گ
 در و شود می گفته ...و بافت ،سلول هر يالیه ترین سطحی به شناسی زیست در یک چیز است
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 ظواهر روي از و بوده ظاهربین هستند که کسانی قشریان یا قشري کالم اهل و متصوفه میان
 تواند می کاربرد شرایط و زمان ،مکان به توجه با قشر يکلمه بنابراین ،کنند می قضاوت و حکم
 خوردن زدن، گرفتن، افعال انواع به توان می جمله از .باشد داشته معنایی ي گسترده ثابت بعد

  .)همان(کرد اشاره ...و

 آن ارجاع به تبع و معین و مشخص یمعنای ها نامه لغت در کلمات اغلب: مشخص ثابت بعد )ز
 -  استمعین و مشخص ارجاع یک  فاقدکه گسترده ثابت بعد برخالف -دارند معین و مشخص

 و نوشتاري جوهري هاي صورت لحاظ از کنند می منتقل را واحد معناي یک که کلماتی تمام و
 ،دارند معنایی مشخص ثابت بعد کلمات این شود می گفته اصطالحاً و ندمتفاوت هم با گفتاري

 شده مشتق افعال انواع )18-13 (هاي مثال در این بر افزون. ناطق حیوان بشر، آدم، نسان،ا مثالً
 همراهی و حفظ با را اي تازه معانی که ندآی به شمار میفعل این متغیر ي جوهره »گرفتن« از

  .کنند می تداعی ثابت معنی ي همواره

 هر که کنیم اثبات کلمات در قعمی حقیقت نگرش با خواهیم می و رفته افعال این سراغ به ما
 متن بافت در ثابت بعد حفظ با غیرمستقیم یا مستقیم صورت به همواره و همیشه کلمه

 تداعی ...و اجتماعی و طبیعی شرایط لحن، مکان، زمان، به توجه با را دیگري معانی تواند می
  .)همان(کند

  بحث و بررسی) 7
 و ثابت معنی چندین یا کلمه یک هر راگعمیق شناسی معنی در شد گفته که طور  همان

 ماهیتی و جوهري هاي پتانسیل افزایی هم با و جمله بافت در. دارد متغیر معنی نهایت بی
 معانی انواع و فوق جمالت در. شود می کاسته متغیر معانی از نشینی هم محور در کلمات

 و گفتاري جوهري هاي صورت بودن ثابت بر عالوه ارائه شده گرفتن فعلِ براي که متفاوتی
 به توجه با »کسی از چیزي ستاندن« را گرفتن ي کلمه معناي ثابت بعد توان می نوشتاري

 دریافت آوردن، به دست«:  مانندکلمه این دیگر کاربردهاي تمام و گرفت نظر در ها نامه لغت
 يها بافت در )دهخدا( »کردن تسخیر کردن، حبس ستاندن، کردن، کردن، اخذ قبض کردن،

 یا مستقیم صورت به که گیرند می قرار »معنایی ي گسترده ثابت بعد« ي حیطه در متفاوت
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 معانی ثابت، بعد عنوان به »کسی از چیزي ستاندن« ي همواره همراهی و حفظ با غیرمستقیم
  .اند ساخته نمایان را دیگري

   .گیرد مین باران زیر آتش اینیعنی  )13(

 که به کند می تداعی را »شدن روشن «معناي ،جمله بافت به توجه با »گیرد مین«در این 
 با »گیرد مین« گفت توان می جااین در .شود میکار رفته است یعنی روشن نه صورت منفی ب

 موقعیت به توجه با را خود معناي ،»گرفتن« نوشتاريِ و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ
 ثابت بعد از وجهی »شدن روشن« واقع در و داده گسترش مکانی و زمانی شرایط و حضور

 به توجه با .شود می نامیده گسترده ثابت بعد که است »گرفتن« ي کلمه در عمیق حقیقت
 بخشیده او به که را چیزي یعنی »گیرد مین« و کسی از چیزي ستاندن یعنی »گرفتن« شکل
 گونه این وانت می و ؛ستاند نمی و کند مین قبول -شده بخشیده هیزم به آتش جا این در_ شده

 از را آتش هاي شعله ها هیزم که است دلیل آن به باران زیر آتش نشدن روشن که کرد تفسیر
 و حفظ با »گیرد مین« واقع در. گیرند مین و ستانند نمی دیگري چیز هر یا کبریت یا چخماق
 چند هر کرده تداعی را دیگري معنی »کسی از چیزي ستاندن« ثابت معنی ي همواره همراهی

 پوشیده و مستتر شده، نمایان فعل آن از که »شدن روشن« و »گیرد مین« در ثابت معنی این
  .)278: 2 ج: 1396آذرپیک و همکاران، (است

  

  روشن شدن             

  

  .)ستاند نمیا بخشیده شده ی  شدهچیزي را که به او داده ( گیرد نمی 

   
  )ستاندن چیزي از کسی( گرفتن 
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   »؟گفتم چه گرفتی«یعنی  )14( مثال در 

 گرفتی جمله این در و است گرفتی يکلمه ثابت بعد )کسی از چیزي ستاندن( گرفتن هم باز
 تو یا ستاندي من از را آن تو آیا کرد پیدا انتقال تو به من از فکري ،اي اندیشه چیزي،« یعنی

 مفاهیم بررسی و اشکنک کمی با شود می مشاهده که طور همان »؟آوردي دست به را چیز آن
 باز گشته عریان و نمایان »گرفتی« از که جدید مفهوم این در که شد خواهیم متوجه جدید

 مفهوم اگر چهچنان است کلمه این با همواره و همراه کسی از چیزي ستاندن ثابت معناي هم
 گرفتن« یعنی »فهمیدن «که شد خواهیم متوجه کنیم بررسی را »فهمیدن« یعنی »گرفتی«
 با »گرفتن« يکلمه یعنی این و »فهمشی آوردن فراچنگ« واقع در »علم یا دانش ستاندن یا

 گسترش ،ثابت بعد ي همواره همراهی و حفظ و نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ
 جمله بافت به توجه با را دیگري معانی خود ثابت و اي نامه لغت معناي بر عالوه و یافته معنایی

 متغیر يجوهره از که »فهمیدن« واقع در .است ساخته نمایان بیان شرایط و لحن نوع و
  .است جمله این در »گرفتن «فعل ییمعنا ي گسترده ثابت بعد شده افاده »گرفتی«

  :بیا و بگیر شیر عدد دو کوچه، سر تا برو) 15

 اطارتب ضمن ، خوانندهاي نامه لغت مشخص معناي بر افزون گراعمیق شناسی معنی در 
 با و داشته واسطه بی ارتباط نیز متغیر ابعاد با کلمات در عمیق حقیقت ثابت بعد با واسطه بی

 تواند می بیان شرایط و لحن انواع و دیگر کلمات شدن جانشین و نشین هم و بافت به توجه
 نیز متضاد معناي تواند می حتی متغیر معناي این گاه .کند کسب متغیر معناي نهایت بی

 با که »بگیر« يکلمه مورد در .کند می حرکت ادراکی دیالکتیک در کلمه اصالت چون بپذیرد
 یعنی »گرفتن« شکل به توجه با است »خریدن« معنايي کنندهتداعی ،بافت در نظر گرفتن

 افاده بگیر از که خریدن و ،بستان کسی از چیزي یعنی نیز »بگیر« و کسی از چیزي ستاندن
 فراچنگ، گیرد می )دار مغازه (دیگر پدیدار از را چیز یک پدیدار عنوان هب خریدار یعنی شود می
 چیزي گرفتن و ستاندن یعنی شود می افاده »بگیر« از که »خریدن« پس ،ستاند می یا آورد می
 و حفظ با خریدن و است داده پوشش خود در را گرفتن معناي »خریدن« يکلمه .دار مغازه از

 يکلمه از خریدن معناي و شود می داده ارجاع کلمه این به گرفتن تثاب بعد يهمواره همراهی
 با و غیرمستقیم صورت به خریدن به عبارت دیگر .یافته گسترش است بگیر فعل بن که گرفتن

  .آید می شماره ب آن يگسترده ثابت بعد و شود می داده ارجاع گرفتن به - بگیر -واسطه یک



  گراعمیق شناسی معنی                              رخسار زبان                              1398، پاییز 10شماره /       
 

109

  :)شده مسدود( گرفته بام پشت آب راه)16

 شدن مسدود. است ساخته آشکار و نمایان را شدن مسدود معناي »گرفته« مثال این در 
 و کردن سد ،کردن مسدود. شدن گرفته ،گرفتن .شدن بسته و شدن بند و شدن سد« :یعنی

 .)دهخدا(»را آن امثال و اي رخنه و راهی کردن استوار. برآوردن. گرفتن، بستن و کردن بند
 دست به را عبور راه باید  این کهو را گرفتن پدیداري عبور راه به فرایند تمامی این معانی

 صورت به نیز شدن مسدود.  اشاره داردبستانی کسی از یا چیزي از و بیاوري فراچنگ بیاوري،
 کلمه یک شد گفته که گونه ناهم. است داده پوشانیهم خود در را گرفتن معناي غیرمستقیم

 يدامنه بر دم هر و ماهیتی و جوهري هاي ساحت افزایی هم از رفرات کلی یعنی است وجود
 تمام اما شود می گسترده یا و افزوده ها جوهره و ها ماهیت این هاي پتانسیل شدن نمایان

 تمام نیز جااین در و گردد بازمی کلمه وجود به شدهنمایان ماهیتیِ و جوهري هاي پتانسیل
 چه گردد بازمی» گرفتن« يکلمه وجود به ...و گرفتی بگیر، گرفته، کلمات از شدهعریان معانیِ

  .غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به

  : )فروختن فخر( گرفته را خودش خیلی) 17

 را بیشتري هاي واسطه بایست می »رفتن« ي کلمه به ارجاع براي »فروختن فخر« مثال این در
 کسی و از چیزي ستاندن یعنی گرفتن شده مشخص شکل درچه چنان. بگذارد سر پشت
 من یعنی فروختن فخر. است ساخته نمایان را فروختن فخر  معناي،بافت به توجه با گرفته
 ندادن قرار کسی اختیار در را چیزي واقع در .گیرم می را خودم دیگري آوريفراچنگ غیر براي

 کسی به یزيچ ندادن براي وارونه گرفتن نوع یک  یعنینیاورد فراچنگ و نستاند شخص آن تا
 به غیرمستقیم و واسطه چندین با گشته تداعی بافت در »گرفته« از که معنایی بینیم می. است

     همراهی و حفظ با »فروختن فخر« ي شدهافاده معناي و شود می داده ارجاع »گرفتن«
  .است کرده مستتر و پوشانده را گرفتن معناي ،ثابت بعد يهمواره

  :فتهگر وبا انگار طفلکی )18

 وبا« جمله این در. چیزي تبادل  وکسی از چیزي ستاندن یعنی »گرفتن« شکل به توجه با 
 بیماري جمله این در. دارپدی دو بین چیزي تبادل و ستاندن یا و آوردن دست به یعنی »گرفتن

 یندافر تداعی »شدن مبتال« .ستانده دیگري از را چیزي یکی و شده تبادل پدیدار دو بین
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 افاده »گرفتن وبا« از که »شدن مبتال« هم باز نتیجه در ،است کسی از چیزي گرفتن و ستاندن
به عبارت  ؛دارد همراه به خود با همواره و کرده حفظ را »گرفتن« ثابت بعد معناي ،شود می

  .یافته گسترش که است »گرفتن« يکلمه ثابت بعد از صورتی شدن مبتال دیگر

 :گیرينتیجه

 زمان، مکان، به توجه با اي کلمه هر عمیق گرا شناسی معنیو از نگاه  فوق ايه مثال به با توجه
 ریزش و بارش دچار ...و نشین هم کلمات اجتماعی، ي طبقه و نوع حتی لحن، و بیان ،شرایط
 دقیقاً هستی جهان در اي کلمه هر حضور گراعمیق شناسی معنی به توجه  با.شود می معنایی

 و نطفه يمرحله اي کلمه هر براي توان می و است انسان در نطفه گیري شکل و حضور مانند
 و شود تکامل سبب که فرایندي هر که نکته این به توجه با .گرفت نظر در  راتکامل نهایتاً
 ثبت کلمات ژنتیک در است واژگان کاربرد در خالقیت و بارش و ریزش که یندافر آن ينتیجه

 بار در را متغیر معناي نهایت بی ثابت، معانی بر عالوه اي کلمه هر بنابراین ؛شد خواهد ضبط و
 گیرد قرار تخصصی بافت در وباشد  تر تخصصی جمله چه قدر هر و کند می حمل خود ژنتیکی

 در ها واژه وقتی بنابراین ؛شد خواهد برجسته ثابت معناي و کاسته متعدد معانی شدن نمایان از
 حتی و گوینده شرایط متن، بافت در کلمه شرایط به توجه با گیرند، قرار دیگریک با افزایی هم

 پیچیده کامالً يیندافر معنی گیري شکل یندفرا پس ؛شد خواهد نمایان معنی خوانشگر، شرایط
 ثبات فرض  در.نگریست آن به باید معنایی انعطاف و معنایی ثبات هاي نظام از فراتر که است
 منجمدي و ایستا کلمات ترکیب حاصل معنی یعنی ،هستیم رو روبه 2=1+1 یندافر با ما معنی
 بر جمله معنی درك واقع در. داشت نخواهند معنایی ریزش و بارش توانش آن از فراتر که است

 معنی درك معنایی، انعطاف به شدن قائل در. بود خواهد لغت فرهنگ از اخذشده معنی حسب
 انتخاب معنی آن کلمه، هر متعدد نیمعا میان از و است المعارفیدایره دانش حسب بر جمله،
  .گیرد قرار کلمات سایر با نشینی هم در بتواند که شد خواهد

 زبان حتی یا واژه مختصات از یکی ،معنی که دارند باور معنایی انعطاف به قائالن واقع در
 تباطیار رویدادهاي در زبان کاربران سوي از زبان نیز و ها واژه کاربرد تابع نوعیبه  بلکه نیست
 معنی اینان .اند شده سازيبافت فیزیکی و مکانی زمانی، اجتماعی،_فرهنگی لحاظ به که است

 ي جوهره کلمه، اصل و جان گراعمیق شناسی معنی در اما گیرند می نظر در کلمه از خارج را
 به که شده تشکیل شماري بی کلمات از شخص، هر در معنایی ي جوهره و است آن معنایی
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 داراي کدواژگان این و است کدواژه کلمه یک هر زیرا دارد تفاوت فرد به فرد از یطبیع طور
 و تغییر با مدام که اند گسترده معنایی ي جوهره یک محصول بلکه نیستند بسته و دقیق یمعنای

 معنایی ي جوهره بنابراین ؛تکوینند و تغییر حال در اجتماعی _فردي تکوین و زبان تکوین
 ثابت بعد چه اگر نیست، دیگر شخص ذهن در آن معنایی ي جوهره ماننده هرگز واژگانکد

از این  .کند می غافل ها آن متغیر بعد هاي ساحت از را ما همواره واژگانکد این معنایی ي جوهره
 به مکان فرد، به فرد معنایی ریزش و بارش سبب ندتوان می و هستند دار معنی واژگان روي
، معانی بارش و ریزش که آورد می فراهم را امکان این بافت و شوند زمان به زمان و مکان
 معنایی بی به ما گردد می سبب بودن ساختارمند و دار جهتو این  باشد ساختارمند و دار جهت

 در و کرده عمل ساختاري هر از فراتر خود کلمه که است حالی در این ،ندهیمدر تن واژگان
  .است ارفراساخت کلمه یک شود می گفته اصطالح

 و ثابت معناي به قائل جمالت و کلمات براي شناسانمعنی از گروهی گذشت، که گونه همان
 حقیقت اصل به قائل میان این در  عمیق گراشناسی معنیاما  ؛متغیرند معناي به قائل گروهی
 در عین اي کلمه هر که ترتیب بدین ،است معنایی ي جوهره و کلمات معنی مورد در عمیق

 و حفظ با معنایی متغیر ابعاد نهایت بی تواند می دارد معنایی ثابت بعد چند یا یک حال که
 پنهان و آشکار معانی تمامی نگاه نوع این در واقع در. باشد داشته ثابت بعد ي همواره همراهی

 مکان، فراخور به و بوده موجود آن معنایی ي جوهره در و کلمه آن ژنتیکی بار در واژه یک
 در را معنی از باري و شوند می متجلی... و فرهنگی شرایط مذهب، و دین گویشور، جنس زمان،
 بلکه نیست کلمه بر عرض معنی گرا ساخت شناسانمعنی برخالف پس ؛کنند می حمل خود

 کلمات معنایی بی به که شناختی شناسانمعنی برخالف و است کلمه ي جوهره ءجز معنی
 در را بالفعل و بالقوه معانی انواع اي کلمه هر ،دانند می ردا عنیکلمات را م فقط و اند رسیده
کلمه بنابراین ؛ یابد می معنایی گسترش شرایط فراخور به تنها داشته و خویش معنایی ي جوهره

معنایی،  - هایی جوهره افزایی هماز  زیرا هر کلمه است،گرا واجد معنی  عمیقشناسی معنیدر 
 معنایی ي جوهرهو  یابد میموجودیت  -...اجتماعی و، حرکتی، شرایطیگفتاري، نوشتاري، 

 که وجودش را از مقام آید میحساب  کلمه به ي جوهره ترین بنیادي و ترین گسترده، زایاترین
معنا در حکم جان  پس است اخذ کرده،فرامکانی  وجودي کلمه که فرابعدي، فرازمانی وجامع 
 ي جوهره با افزایی همدر  بلکه جدا نیستلفظ  از هست وو  همواره با آن بوده و کلمهو روح 

بعد گرا عمیق شناسی معنی از منظر اصوالً. مند شدهه هستیاست ک... گفتاري و نوشتاري و
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و ثابت است یعنی هر کلمه معنایی ثابت دارد  امري پیشینی اي کلمهحقیقت معنایی هر ثابت 
 ي جوهره نیز در متغیر معانی در واقع. پذیرد می معنایی متغیرابعاد  ، ثابتو با حفظ آن بعدِ

ابعاد  ...و ، روانینژادي، مذهبیشرایط مکانی، زمانی، جنسی،  طبق وجود دارند امامعنایی کلمه 
  .اند امري قرارداديمتغیراین ابعاد   کهدنپذیر می متغیر

شناختی  شناسانِو معنی  بامگرا از یک سويشناسان ساختمعنی آور شد کهدر پایان باید یاد
 معنایی ي جوهره جزء  کلمهمتغیرِ تمامی معانی ثابت و ، غافل از این کهاند افتاده از دیگر سو

  .دانکلمه
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  .سهروردي نشر و پژوهش دفتر ،تهران اول،
  .7 ي شماره فلسفه، ي نامه مجله »ایمانی باور تا زبانی بازي از «،)1378 (رضا اکبري،
  .دانشگاهی نشر ،هرانت خرمشاهی، بهاءالدین ترجمه ،2 چاپ ،دین و علم ، )1374( ایان باربور،

  .اسالمی هنر و فرهنگ پژوهشگاه ،تهران ،شناسی معنی بر درآمدي ،)1379 (کوروش صفوي،
 ،صـفوي، تهـران    کـوروش  يترجمـه  ،عمومی شناسی  زبان يدوره ،)1378( دو فردینان سوسور،
  .هرمس

 ،تهـران ،  چهارمچ ،آن فهم شناسی  روش و قرآن زبان تمثیل ،)1389( محمدباقر روشن، سعیدي
  .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

 دولتـی  يچاپخانه ،تهران معین، محمد دکتر نظر زیر ،نامهلغت ش،.ه )1337 (اکبر،  علی دهخدا،
  .ایران

  .سمت ،تهران ،زایشی دستور تکوین و پیدایش: نظري شناسی زبان ،)1383 (محمد دبیرمقدم،
  .هرمس: ي کوروش صفوي، تهرانه ترجمفردینان دو سوسور،، )1379 (کالر، جاناتان

-نامه (فرهنگی تعلیمات  ينامهفصل،  »شناسی  معنیآشنایی با مکاتب    «) 1387(پاکتچی، احمد   
  .                                  119-89، 3 ي شماره، 9 ي دوره، ) پژوهش فرهنگیي

     اسـاس  بـر  سـخن  فرهنـگ  مکـانی  اضـافه  حروف معنایی بررسی« ،)1389( محمد مهند،راسخ
  .66-49: 14 ي شماره ادب پژوهی، ،»شناختی شناسی  معنی

 ي دانـشکده  ي  نـشریه  » در دسـتور زبـان گـشتاري،       معناشناسی« ،)1370 (بهروزعزب دفتري،   
  .141 و 140 شماره تبریز، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات
  .52-12 ص ،1 ي شماره ،1 سال زبان، علم ي نشریه ؟ کدام معنی،)1392(ش وکور صفوي،
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  .مشهد فردوسی دانشگاه ،مشهد ،شناسی زبان سیر ،)1376 (مهدي الدینی، مشکوه
  .نو طرح ،تهران فوالدوند، اهللا عزت ي ترجمه بزرگ، ي فالسفه ،)1374 (برایان مگی،

 علمـی   ينامـه فـصل ،  »اصـول  علـم  و فلـسفی  معناشناسـی « ،)1385(حـسین    نقوي، سیدجبار 
  .26-3، ص 28 ي مارهش، 7 ي دورهپژوهشی ذهن، 

 ي ترجمـه  ،دینـی  باور به او ي  فلسفه ربط: ویتگنشتاین لودویگ ،)1378 (دانالد ویلیام هادسون،
  .گروس ،تهران اول، چ ملکیان، مصطفی
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