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  فراساختارگرایی وضعیت در استعاره

2نیلوفر مسیح ، 1آرش آذرپیک  

  چکیده
و جزئی از صنایع ادبی و تزیینی در  دیگر است استعاره، انتقال معنی از لفظی به لفظدر دیدگاه سنتی 

شناسی  و با ظهور زبان رفت. با پشت سر گذاشتن تحوالت میکالم بود و وابسته به ادبیات به شمار 
هاي جهان تبدیل  اي رایج در کالم روزمره و عامل مهمی در درك واقعیت شناختی استعاره به پدیده

در این راه انواع هاي متفاوتی نسبت به آن دارند.  هاي و تحلیلی نگا قاره هاي که فلسف گونه به شد.
به  نوشتار حاضر سعی داردشکل گرفته است.  ...شناختی وي، تعاملی، شناختی، غیرا هاي مقایسه نگرش

 بپردازد؛ و شناسی فراساختارگرا مفهومی و استعاره از نگاه زبان هاستعار استعاره و خصوصاً هتاریخچ
و کاربرد آن در ادبیات و  نوینی را رو به تعریف استعاره هها دریچ ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف آن

اي  خانه تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب- یفیبه روش توص که بگشاید. در این نوشتار زبان معمول
که نگاهی  (لوگوس) پی خواهیم برد که با اصالت دادن به کلمه و مقام جامع وجودي آن انجام گرفته؛

شناسی  آنچه زباناي که  و تحول شده است. به گونه خوش تغییر تعریف استعاره نیز دست ؛ست فرائی
نامند در نگرش فراساختارگرایی تنها ساحات متغیر معنایی آن  مفهومی می هشناختی آن را استعار

  .رود واژگان به شمار می

  .متغییر معناییمعنایی،ساحات ساحت ثابت یی،فراساختارگرامفهومی، استعاره،استعارهکلیدي:کلمات 
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  . مقدمه1
، استعاره ؛ اما در نزد گویشوران زبانگذر زمان معانی عام و خاص یافته استعاره، هر چند با هواژ

یونانی  ههمان تشبیه است که ادات آن حذف شده است. به طور کلی استعاره از واژ
)metaphor( ها واژه از  شود که در آن می گرفته شده و به آن دسته از کارکردهاي زبانی گفته

ستعاره عالوه بر قلمرو ادبیات به مطالعه در مورد ار منتقل شده است.یء به شیء دیگیک ش
(کلمات به صورت حقیقی توان به دو زبان معیار ابراین میشناسی نیز راه یافته بن قلمرو زبان

(که در آن کلمات عالوه مجازي گوید.)و زبان مقصود گوینده همان است که میشوند و  بیان می
عالوه )- معناي ضمنی-که برمعناي دیگريتلویحی هستند بر معناي حقیقی داراي یک معناي

  بر معناي صریح اشاره دارند.

توسط لیکاف و  1980ز سال هاي معرفت شناختی آن ا هاي مفهومی و ویژگی هاستعار   
بندي  طبقه هشناسیم و شیو ه تجربه میآنند که ما جهان را از راها بر مطرح شد. آن جانسون

 هخالف بالغت سنتی پایاستعاره است. و بر هن و به شیوجهان بیان مفاهیم انتزاعی به کمک زبا
نه  ها واحدهاي مفهومی هستند؛ استعارهها به بیان دیگر،  نه واژه ها مفاهیم هستند استعاره
 هپایآیند؛ بلکه بر  اس تشابه پدید نمیاسبر اًها عموم آن است که استعاره دیگر هنکت .واژگانی
  lakoff&Johnson,1980:244(گیرند. مفهومی متفاوت شکل می هحوز محیطی میان دو هاي تجربه

  )144، 1392ر.ك. کریمی و عالمی، 

سط شناختی مکتب اصالت کلمه است و تو زبان هکه شاخشناسی فراساختارگرا  اما زبان   
ادراك  هن است که ما جهان را از طریق منابع چندگانبر آ آرش آذرپیک در ایران مطرح شده؛

و شهود درك خواهیم کرد.  )ها تخیل، سنت و بنیان روایت، یا مرجع باز (عقل، تجربه، تاریخ
پذیرد و  صورت می معناي کلمات درك مفاهیم انتزاعی به کمک ساحات ثابت و متغیر يهشیو

لذا ساحات متغیر  ،رود معنایی کلمه به شمار میثابت ساحات هاي  ماهیتاستعاره یکی از 
ها و بافتارهاي  ساحات ثابت معنایی در ساختار همعنایی کلمات با حفظ و همراهی هموار

تواند انواع مفاهیم زمان، کمیت، حالت، دگرگونی، کنش، علت، هدف، شیوه، وجه  مختلف می
اي و  هاي سازه تواند در واژگان، گروه این در حالی است که استعاره میو... را نمود ببخشد. 

  ها، شبه جمالت و ... نمود یابد. گفتار پاره
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 لهایان مس. ب1- 1

مفهومی نگرگاه نوینی را معرفی  هبا توجه به آنچه گفته شد لیکاف و جانسون در مورد استعار
این تعریف آن است که تعریف سنتی از استعاره را به حاشیه رانده  اما یکی از مشکالت کردند.

داند. این در حالی است که در  باشد، استعاره می و هر نوع گفتاري که داراي معناي ضمنی می
مفهومی را   بر تعریف سنتی استعاره، استعارهشناسی فراساختارگرا ضمن تأکید  نگرش زبان

ابعاد ثابت در  داند که با حفظ و همراهی همواره یمهمان ساحات متغییر معنایی کلمه 
این نوشتار بر آن است تا با بخشد.  گفتار معانی متفاوتی را نمود می  هاي مختلف زنجیره ساختار

ا فراروي از ها نسبت به استعاره یک دیدگاه کلی به دست دهد و ب معرفی اجمالی انواع نگرش
هاي تعریف استعاره، ساحات متغییر معنایی واژگان و  حوزههایی در  نمونه ها با ارائه این نگرش

  ساحات ثابت معنایی و ساحات ثابت مفهومی را تشریح و بررسی نماید.

ساحت تعریفی براي  ارائهاز پاسخ به این پرسش که استعاره چیست به دنبال  لذا پس       
خص و ارتباط بین ساحات صدد هستیم انواع این ساحات را مشبوده و درر معنایی کلمه متغی

 هیلی وجود دارد که استعارچه دالمتغییر معنایی و استعاره را دریابیم. همچنین پاسخ دهیم 
ها به منظور بیان  مفهومی همان ساحات متغییر معنایی کلمات است؟ در پژوهش حاضر داده

اند مورد تجزیه و  مفهومی در جمالت متفاوت نمود یافته يهاستعارانواع مفاهیمی که توسط 
ها توسط نگرگاه فراساختارگرایی تحلیل و توصیف  گیرند و در نهایت این داده واشکافی قرار می

  شوند. لذا این نوشتار از جهت کنش انتقادي آن در نوع خود منحصر به فرد است. می

  پژوهش هپیشین. 2-1
ریقا ریطوو گسترده است.ارسطو در فن شعر و ستعاره بسیار وسیع مطالعات در مورد ا هپیشین

بالغت  هریچاردز در کتاب فلسفکند. انواع استعاره را معرفی می و به تفسیر استعاره پرداخته
ماکس بلک ورد. آ زبان به شمار می ) استعاره را مهارتی براي تزیین کالم و قدرت اضافی1936(

ها را  بلکه شباهت ،کند ها را بیان نمی دارد که استعاره شباهت بیان می)1955استعاره ( هدر مقال
) استعاره را یک 1978» (معناي استعاره«معروفش  هدیویدسن در مقال کند. دونالد خلق می

الفظی هیچ تفاوتی ندرد.  ها با معناي تحت گوید استعاره داند نه معنایی و می کنشی می هلاًمس
درك استعاره از طرف شنونده را اي با عنوان منطق و مکالمه  قاله) طی م1975گرایش در (

داند. لیکاف و جانسون نیز  و مناسب بین گوینده و شنونده میمیق و ظریف منوط به ارتباط ع



 
 21/استعاره در وضعیت فراساختارگرایی                                              1401)  سال ششم،شماره بیست دوم،پاییز سابقرخسار زبان ( مطالعات نقد زبانی و ادبی

علم معانی و بیان را  در میان مسلمانان نیز عبدالقادر جرجانی که دوکنند.  مفهومی را بیان می
هاي بیان مقصود برشمرد. سکّاکی نیز معتقد است  استعاره را یکی از شیوه تدوین نمود؛

لحاظ  سازوکار استعاره بر استعمال حقیقی یعنی در معناي موضوع له بنا شده است. از
)، 1392(سلیمان قادري  هاي زیر اشاره کرد: توان به نوشتار هاي آکادمیک نیز می  پژوهش

اهللا زنگویی، داس ؛دازي دل، جگر، و چشم در بوستان سعدي)پر (مفهوم استعاره، بدن و فرهنگ
ن در تعلیم و ها و کارکردهاي آ مفهوم، نظریه استعاره:) 1389( بختیار شعبانی ورکی و دیگران

هاي مفهومی در کتاب  تحلیل شناختی استعاره) 1398( فرشته دارابی و عباس اشرفی؛ تربیت
چاکراوورتی اسپیواك و امیر احمدي گایاتري ؛ )1398( بر مبناي الگوي لیکاف و جانسون کافی
سیر تاریخی استعاره  ره:اسقوط و ظهور استع) 1396( آریا یونسی) دریدا و واساز؛ 1390( آریان

هاي بیان شده  توان نام برد که به تجزیه و تحلیل نگرش دیگر را می هها مقال و دهدر فلسفه 
اند. لذا این نوشتار  الذکر نپرداخته هاي فوق به نگرش پردازند. اما هیچ یک با نگاه انتقادي می

نقاط ضعف و قوت  ،هاي بیان شده ضمن تجزیه و تحلیل گاه درصدد است تا با بازخوانش نگر
  ها را با چالش مواجه کند. گاه ها را بیان و با ذکر نمونه برخی از این نگر آن

  ردازش تحلیلی موضوعپ. 2

  ي استعارهها انواع نگرش. 2- 1

  تشبیه هنظری. 1-2- 1
پیش از میالد مطرح  هاي مبتنی بر تشبیه یا مقایسه از روزگار ارسطو در قرن چهارم دیدگاه

اساس یه فشرده است و معناي استعاره برمبناي این دیدگاه هر استعاره یک تشببوده است. بر
 هتشبیه، استعاره حاوي نوعی مقایس هشود. در نظری می  معناي تشبیه مرتبط با آن شناخته
تشبیه بر این  هنظری« )79: 1389زنگویی، شعبانی و همکاران، (ضمنی میان دو امر جداگانه است. 

هاي مشترك میان دو امر مقایسه شده قبل از ساختن استعاره، وجود  باور است که ویژگی
بدون آنکه مضمون  منتقل کردتوان به یک تعبیر تحت الفظی  می اند و استعاره را داشته

شناختی آن از بین برود. از این دیدگاه نقش استعاره صرفاً تقویت تأثیر بالغی و وضوح سبکی و 
  )163: 2005آبرامز، ( نیز دلنشین کردن سخن است.
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  تعاملی هنظری. 2-1-2
تفکیک حتواي شناختی ها یک م نخست این که استعاره. دارند تعاملی دو ادعاي اصلی نظریه

هاي شناختی  (معنی) از طریق تعامل نظام این محتواي شناختی و دیگر اینکه ناپذیر دارند
گوید استعاره با  ریچاردز می )81: 1389(زنگویی، شعبانی و همکاران،  شوند. متفاوت تولید می
حاصل «سازد که  به (رسانه و هدف) معنایی می هاي ما از مشبه و مشبه درآمیختن دریافت

اللفظی، شباهت آن دو عنصر را بیان کرد. به  توان با تفسیر تحت دو است و نمی آن» لتباد
 ریچاردز هدیگر سخن، استعاره قابل برگشت و تقلیل به زبان حقیقی نیست. بنابر عقید

امري بدیل ناپذیر است. استعاره گاهی  اره به جاي این که جانشین معناي حقیقی باشدعاست«
  )215: 1384(استیور،  کند که با هیچ روش دیگري قابل بیان نیست. ن میهایی را بیا ناگفته

  . دیدگاه کاربردگرا3-1-2
ــ ــدگ هخالصـ ــن دیـ ــد از:  ایـ ــن عبارتنـ ــاه دیویدسـ ــان  اه از نگـ ــایی زبـ ــار رؤیـ ــتعاره کـ اسـ

د هــر کــار رؤیــایی، تعبیــر اســتعاره هــم بــه تعبیــر کننــده و هــم بــه           نــاســت و مان
ــد ــتگی دارد هپدیدآورنـ ــالق آن    ./ آن بسـ ــر خـ ــتعاره و تعبیـ ــرینش اسـ ــق و آفـ ــین خلـ بـ

ولــــی دســــتورالعملی بــــراي آفــــرینش، تشــــخیص و  ،وجــــود داردمتقــــابلی  هرابطــــ
  )85: 1389(زنگویی و همکاران، تعبیر و درك به معناي آن وجود ندارد.

  کنشی گفتار هنظری. 4-1-2
که  معنایی-) utterance occasion meaning(گفتار ) میان معناي موقعیتی پاره1989( گرایش

 و معناي بدون زمان پاره گفتار-کند گفتار در یک موقعیت کاربردي خاص ایفا میپاره
)timeless meaning( -اساس کاربرد معمول خود و فارغ از زمان و گفتار بر عنایی که پارهم

گفتار  پارهتوان معناي لفظی و رایج  معناي دوم را می شود. تمایز قائل می-کاربرد خاص دارد
گفتار را  ره گوینده یا نویسنده در پی آن است که مخاطب معناي موقعیتی پارهادانست. در استع

گفتار  زبانی کنش نظریه) 4: 1381راد،  م و یوسفی(گلفااز طریق فهم معناي بدون زمان آن دریابد. 
ار دارد. در چنین توانیم با کلمات انجام بدهیم، سروک با تحلیل انواع مختلف کارهایی که می

  ها کاري انجام  مواردي، گفتن با کنش برابر است و گوینده با به زبان آوردن برخی جمله
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 هاي که اطالعات را به صورت ها را از فعل نامد و آن می» کنش«ها را  آستین این فعل .دهند می
  )10: 1373پور، (لطفید. افعال کنشی صدق و کذب ندارند.دان دهند، متفاوت می غیرکنشی انتقال می

  شناختی هنظری .2- 5-1
(لیکاف و  »اساس چیز دیگر است.راساس استعاره، درك و تجربه یک چیز ب«در این نظریه 

کنند که نظام تصوري  لیکاف و جانسون ادعا می )5: 1381:ر.ك. گلفام و همکاران، 1980جانسون،
 همفاهیمی که از تجرب مجموعه کوچکی از مفاهیم تجربی شکل گرفته است؛ هذهن انسان بر پای

 شوند. هاي تصوري دیگر تعریف می هو نه در ارتباط با حوز شوند و به خودي خود ما ناشی می
(باال/پایین، جلو/عقب)،  اي اي از روابط مکانی پایه ل مجموعهمفاهیم تجربی مورد نظر شام

اي از  ظرف و ...) و مجموعه (مانند موجود، اختی فیزیکیاي مفاهیم هستی شن مجموعه
  (همان) و...) است. دن، حرکت کردن،هاي اساسی (مانند خور ات و فعالیتتجربی

  شناسی فراساختارگرا در زبانکلمه . 2-2
ه و  شناسی فراساختارگرا معنا از لوگوس (مقام جامع وجودي کلمه) و از مجراي خودآگادر زبان

مان را در خویش  فردي هفتگانه در ما زایش یافته و جهان زیستی-هاي جمعی ناخودآگاه
و  این نگرش کلمه یک حقیقت عمیق استدر  )35: 1400آذرپیک، هاشمی، (ر.ك.مقدمه  زاید. می

و » ساحت ثابت حقیقت عمیق«افزا شکل گرفته است؛ یعنی حقیقت عمیق از دو ساحت هم«
هر کلمه  دارد...و خود کلمه بیشترین تجلی حقیقت عمیق را » ساحت متغییر حقیقت عمیق«

ها  نامه در قاموس واژگان داراي یک یا چند معناي مشخص محدود واژگانی است که در لغت
با حفظ همان معنا یا معانی ثابت  و دقیقا مشخص و محدودي دارند معنی یا معانی ثابت و

هاي گوناگون توسط گویشوران متفاوت  ها و مکان توانند در شرایط مختلف در زمان محدود می
این خاصیت  سابقه شوند. پایان و حتی بی ، بیمعانی مختلفدر هر لحظه باعث ریزش و بارش 

بنابراین کلمات  )101: 1398 (آذرپیک و احمدي، است.ساحت متغییر حقیقت عمیق در واژگان 
همانند خالق خود یعنی  معنایی، هجوهراز لحاظ  - گفتاري و نوشتاري-هتوانند با حفظ جوهر می

 هاي هاي دیگر با مرجع انسان از آن مرجع و مدلول اولیه فراتر روند و ظرفیت پذیرش جهان
ر هاي متغی هاي متفاوت اجتماعی نقش ساختارتوانند در  ه باشند.لذا کلمات میدیگر را نیز داشت

   (همان) متغیر معنایی کلمات است. هو متفاوتی بپذیرند که این ویژگی مربوط به جوهر



     آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح                                                                                                                                                          1401سال ششم،شماره بیست دوم،پاییز )  رخسار زبان سابق( / مطالعات نقد زبانی و ادبی24

 اي به طور کلی هر کلمه و. است نوشتاري و گفتاري معنایی، هجوهر سه داراي کلمه بنابراین
   باشد. می مفهومی ساحات متغییر و معنایی ثابت ساحت دو داراي

پدیداري داراي یک یا چند معناي ثابت است که با -: هر کلمهساحت ثابت معنایی -الف 
ها و در ذهن  نامه فردي هفتگانه در لغت- هاي جمعی اهها و ناخودآگ توجه به انواع خودآگاه

نایی کلمه را ساحت ثابت مع گویشوران آن زبان ثبت و ضیط شده و کاربرد دارد. این ساحت از
  چتر یک یا چند معناي ثابت دارد از جمله:رند و پدیدار - نامند. به عنوان مثال کلمه می

  قید رند: زرنگ، زیرك، بی

  کند. چتر: آلتی است به شکل دایره که شخص را از تابش آفتاب و باران محافظت می

  اشاره دارد. تدر مورد اول سه معنا و در مورد دوم بر یک معناي ثاب

هاي  اري با حفظ و همراهی همواره ساحتپدید-  هر کلمه :ساحت متغییر معنایی -ب   
- هاي جمعی ها و ناخودآگاه انواع خودآگاه در بافتارها و ساختارهاي مختلف بنابر ثابت معناي

کلمه به صورت  3پذیرد. این معانی متعدد در بار ژنتیکی فردي هفتگانه معانی متعددي می
اي با حفظ و همراهی  یابد. پس هر کلمه بالقوه موجود است و در شرایط مختلف بازنمایی می

 )25: 1399(آذرپیک، نهایت ساحات متغییر معنایی است. معنایی داراي بی ساحات ثابت يههموار
را بازنمایی  هاي متفاوت معانی مختلفی موقعیت در بافتارها وآب پدیدار - به عنوان مثال کلمه

  کند. می

  مز است. یک ترکیب معدنی، شفاف و بی )H2O(آب 

  آب را گل نکنیم.

  و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.

  خورد. چشمم آب نمی

                                                             
هاي یلدا و کلمه کلید  شم«شناختی در رمان فلسفی دو جلدي  زبان هبار ژنتیکی براي نخستین بار به عنوان یک مقول. ٣

اي مشخص و متدیک و مصداقمند مطرح گردید. و پس از ان توسط بسیاري با عنوان ژنوم  به گونه» جهان هولوگرافیک
 ادبی، یا ژنوم زبانی و .. مورد استقبال قرار گرفت.
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  جهان را برده آب و ما بخوابیم.

  آب از سرمان گذشت.

  خوره چقدر آب می

  تو آب زیر کاه هستی.

  آبم برفت

نی و زمانی، و اندیشگانی و جنسیتی و روانگاهی مختلف در جمالت فوق آب در شرایط مکا  
 هگون به کار رفته است و هر بافت یا ساختار با حفظ و همراهی هموار و توسط افراد گونه

آب، آن را در معنایی دیگر به کار برده است. لذا تمامی این معانی،  يهساحت ثابت معنایی کلم
  روند. آب به شمار می همتغییر معنایی کلم  جزء ساحت

ساحت - 2 ساحت ثابت معنایی- 1 شود: خود به دو مقوله منقسم میمعنایی ساحت ثابت   
درك این دو ساحت ابتدا باید تفاوت معنایی دو ساحت معنا و مفهوم را  برايثابت مفهومی. 

  دریابیم.

هاي واقع در جهان به  هستی  شناخت یا همان تجربه هاز نگاه فالسفه نخستین مرحل  
است لذا نخستین گام  ذهنی هگیرد که نوعی ایده یا تصور یا ساز مفهوم صورت می يهواسط

ذهنی است. در این مرحله نوعی بازنمایی  هسازي است که نوعی مقول ، مفهومپردازي شناخت
 اي از با مجموعه ها، و رویدادها یاء، انسانانواع اش هگیرد و در این فرایند هم ذهنی صورت می

جعل مفاهیم براي  هذهنی دربرگیرنددر واقع فرایند بازنمایی شوند. مفاهیم مرتبط و متناظر می
پرداز  وع شناخت ما به عنوان فاعل شناختهاي واقع در جهان است که موض مجموعه هستی

ها  کردن مفاهیم باید آن پذیر قابل انتقال یا اشتراك براي )239: 1389محمدي،  (گل .گیرند قرار می
. اگر مفهوم مختص اذهان منفرد پذیر است را به معنا تبدیل کرد. پس معنا همان مفهوم انتقال

دیگران بتوانند در آن شریک  معنا همان مفهومی است که از حریم ذهنی بیرون آمده تا باشد؛
ومی که براي دیگر ند. هر مفهوم یا نظام مفهو آن را به دارایی مشترك تبدیل کن شوند
معنا  شود. می  پرداز هم قابل مشاهده و دسترس و اشتراك باشد معنا نامیده هاي شناخت فاعل

گیرد. به عبارتی معنا  همان تصویر ذهنی است که در معرض دید و تملک دیگران هم قرار می
  )244(همان:  ذهنی تبدیل شده است.بیناعینی یا  هقولبه م همان مفهوم است که از مقوله ذهنی
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م جاي بنیادین فراساختارگرایی یعنی اصالت کلمه، تعاریف فوق از معنا و مفهو هبا توجه به نگر
 همحور، از یک تود کلمه هندر ذهن انسان ابتدا توسط حواس پنجگا«به عبارت دیگر  بحث دارد؛

ذاتی ماست محور که فطري و  شکل و ناهمگون، معنایی در ذهنمان توسط حواس کلمه بی
آذرپیک و ( اهیم یافت.ن چیز را در خوپیش از دال، ما معنا یا درکی از آنقش خواهد بست یعنی 

نمود پدیدار  - گیري کلمه معنا در اثر دریافت تأثراتی از پدیدارها و شکل پس )16: 1397احمدي، 
تصور ذهنی است. ذهن پس از درك  يهپدیدارها همان مرحل- نمود کلمه هبد. مرحلیا می

هاي  کند و با انواع جمالت خبري داده سازي می پدیدارها از طریق فرایند تصدیق گزاره - کلمه
انواع مفاهیم  تصدیق هدهد. لذا ابتدا معنا نمود یافته و سپس از طریق قو فراوانی را سامان می

  (همان)گیرد.  گون شکل می گونه

هر گونه  فراساختاري است و فراتر از بافت ساحت ثابت معنایی ساحت ثابت معنایی: _1
تصدیق نشده  هوارد حیط ست که تصوريدیگر  ههنوز وارد حکم و گزاره نشده و از جنب ،متن

شناختی است. لذا این ساحت داراي ویژگی  زبان هاست و فراساختاري بودن ناظر بر همین مقول
سازي زبانی  در ساحت ثابت معنایی مقوله/ .ساحت ثابت معنایی امري پیشینی است :باشد می

ساحت ثابت معنایی / .هاي ملل است نامه ساحت ثابت معنایی ناظر بر لغت/.گیرد شکل می
نام خود  - زبانشناسی فراساختارگرایی- معانی بدیع و  فراساختاري است. و این نگرگاه گر  زایش

، ورانگی ه نوعی گویشساحت ثابت معنایی ب/ را از این ویژگی از کلمه اخذ کرده است.
  )orianism.com:1399(الف) (آذرپیک، .دهد روابط محوري را سامان میو  االذهانی بین

هایی از ساحت ثابت معنایی  ویژگی هاین ساحت نیز به واسط :ساحت ثابت مفهومی _2
/ ساحت ثابت مفهومی امري پسینی است. ها عبارتنداز: ویژگیشود که این  متمایز می

این ساحت ناظر بر / گیرد. شکل میتصدیق در ذهن  هقو هسازي اندیشگانی به واسط مقوله
اري عمل ساخت ساحت ثابت مفهومی کاربردي و درون/ هاي نحل مختلف است. المعارف دایره

ن را خواهد آ عمومی و براي دیگري که میساحت ثابت مفهومی به نوعی اطالعات  /کند. می
دهد.  هاي متفاوتی به ما می شود. لذا در قالب جمالت خبري، داده بشناسد محسوب می

  )28: 1399(ب) آذرپیک،(
معنایی کلمه لوگوس است.  هروایت یا علت بنیادي فراساختار بودن جوهر از نگاه آذرپیک بنیان

گاه آن در تمام  امري انضمامی است که ریشهامري انتزاعی نیست؛ بلکه در این نگرش لوگوس 
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زیرا لوگوس مقام  فردي هفتگانه است؛_هاي جمعی ها و ناخوداگاه ساحات متعین خودآگاه
 هاي ها و ناخودآگاه است. لوگوس معلول خودآگاهجامع وجودي تمام نمودهاي هستی 

از عدم باشد یا موجود، و یا وجود باشد یا ماهیت  فردي بشر نیست. زیرا معلول یا باید_جمعی
در ساحت موجودیت خود، بنابراین اگر بگوئیم لوگوس ماهیتی است که برایند ماهیت است 

به عدم نیز خالف ایم و هر گونه نسبت دادن لوگوس  پس ما به تکرار یک امر پیشینی پرداخته
فردي هفتگانه موجودیتی متکثر از مقام _هاي جمعی گاهها و ناخودآ پس خودآگاهعقل است. 

هستند. لذا ما نباید دچار توهم هایدگري شویم که » لوگوس«جامع وجودي روانگاه هستی 
با تمام  »هستی استخود  لوگوس«مندان را از یکدیگر منفک پنداریم.  هستی و هستی

، فردي هفتگانه هستن یافته_اي جمعیه گاهها و ناخودآ و هر آنچه در خودآگاه انضمامیت آن
ایشان معتقد (همان)  .ستی هستنده) از ، فرسایش و میرشداراي زایشنمودهایی تاریخمند (

موجود به ما هو «است؛ لوگوس نه موجود به ماهو موجود است و نه وجود به ماهو وجود بلکه 
پنداري ابن عربی معتقد هستیم و نه  عدم ودلذا نه به موج». وجود و وجود به ماهو موجود است

ها ماهیت را جعل  به اعتباري دانستن وجود در سیستم صدرایی، و نه همانند اگزیستانسیالیست
وجود همانند مقام جامع هستی یعنی لوگوس است. و موجود پنداریم.  وجود می هخود خواست
در صیرورت متعینانه است.  فردي هفتگانه هر آن_هاي جمعی گاهها و ناخودآ در خودآگاه

پنداشت تنها با فنومن مواجه شویم. هر فنومنی  توانیم آنچنان که هوسرل می بنابراین ما نمی
ا گون متافنومنیکال خود در شدن و نمود است. و م در صیرورت تاریخی ناگذیر در اشکال گونه

، این فنومن در ن هم در پدیدارشناسی انتزاعی هوسرلتا بخواهیم فنومنی را بشناسیم آ
پدیدارشناسی انضمامی فراگرایی از متافنومن پیشینی به صورت متافنومن دیگري درآمده 

  (همان)است. 

ابت مفهومی یک ساحت ثابت مفهومی و یک ساحت ث توان افزود که هر کلمه بنابراین می 
که  یک جهان موازي نومنیکال و فنومنیکال دارد و کلماتی پدیداري-دارد. لذا هر کلمه

هاي بیشتري دارد. اما اگر ساحت  واژه تر است کلید تر هستند و زبانی که تجریدي جریديت
     پذیري بیشتري دارند. اي داشته باشند. ظرفیت نشانه متغییر گسترده
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  . استعاره3-2 
شناسی  لذا زبان فاوتی نسبت به استعاره وجود دارد.تهاي م گاه طور که بیان شد نگر همان

در این نگاه  هاي کلمه، رویکرد نوینی به استعاره دارد. فراساختارگرا نیز با توجه به انواع ساحت
پدیدار با ساحت ثابت - پدیدار یعنی ساحت ثابت معنایی یک کلمه- جانمایی یک کلمه استعاره

وان باشد. به عن می آنی، تعامل و... ، همقیاس شباهت،  بر مبناي وجهدار دیگر پدی- معنایی کلمه
پدیدار شیر به جاي ساحت ثابت معنایی شجاع یا -مثال جایگزین ساحت ثابت معنایی کلمه

جایگزین شدن ساحت ثابت معنایی شراب یا لعل به جاي لب، یا شب به جاي ظلم در 
  )orianism.com: (الف)1399(آذرپیک، وند.ش هاي از استعاره محسوب می هاي زیر نمونه مثال

  انداخت. میشیري دیدم تیر 

  لب بر لبش نهادم و شراب نوشیدم.

  ریخت. ن لعل شکر میاز آ

  ست. شب رفتنی

پدیدار مستقل است که -در هر کدام از موارد فوق (شیر، شراب، لعل و شب) یک کلمه 
   د.نباش فرد شجاع، لب و ظلم) شده است که محذوف می( پدیدار دیگري-جایگزین کلمه

طور که گفته شد استعاره  گیري آن است. همان دیگر در مورد استعاره فرایند شکل هنکت 
ممکن است در یک واژه، یک سازه یا ترکیب، یک پاره گفتار و در نهایت در یک جمله شکل 

مبتنی بر تئوري سیال است یعنی ساختارمند نیست، و محدود به گیري استعاره  گیرد. لذا شکل
 تئوري« به توجه با د.ورود به هر ساختاري دار يهو اجاز ساختارها ههمتار نیست بلکه در ساخ

 و حوزه خالقیت، قدرت« به توجه با »شاعر« انسان دو گاه هیچ که این و عریان شعر »سیال
 مکانی، هاي شاخص و... و جنس سن، مانند شخصیتی و فردي هاي ویژگی مطالعه، و دید میزان
 هنريِ هاي آفرینش بنابراین گرفت نخواهند قرار مشابه و برابر کامالً سطح یک در زبانی و زمانی

  )8: 1380(آذرپیک،  .بود نخواهد هم همانند هرگز نیز انسان دو این
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(نحو محور و محور) و جمالت گزاره(، شعر پدیدارمحور) (کلمههایی چون واژانه اگر به ساختار
تعاره به پدیدار اس-پدیدار به جاي کلمه-دستوري شده) دقت شود و با جایگزینی یک کلمه

  ها صادق است. شود که استعاره ساختار ، مشخص میوجود آید

  محور) واژانه (کلمه
  زن

  پنجه

  تار

□□  
  زن

  پنجه

  تار

□□□  
  ماه

  شاخه/ شاخه

  آواز 

  )276: 1400(مسیح، 

اپیزود  محوري شکل گرفته است در در این واژانه که با فراروي از قواعد دستور زبان و جمله 
سوم ماه جایگرین زن شده است و وجه شبه هر دو که زیبایی بوده حذف شده است، این نوع 

پدیدار ماه جایگزین -در واقع بعد ثابت معنایی کلمه استعاره بر مبناي تشبیه شکل گرفته است.
نوشتاري یک کلمه به -گفتاري هپدیدار زن شده است؛ یعنی جوهر-کلمه بعد ثابت معنایی

دیگر قرار گرفته است که از لحاظ معنایی پیوندي هنري و زیبایی شناسانه بین  همجاي کل
هاي گفتاري و نوشتاري متباین، مختلف و ارتباطی با همدیگر  ها برقرار است یعنی جوهره آن
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پدیدار ماه جایگزین - معنایی همانندي رخ داده که سبب شده کلمه هندارند ولی از لحاظ جوهر
  پدیدار زن شود. - کلمه

 یاد اي نقطه زبان دستور به زبان دستور این از توان می شناسی فراساختارگرا بنابراین در زبان 
 است وار نقطه و پراکنده زبان ساختار در کلمات گرفتن قرار هنحو اي نقطه زبان دستور در. کرد
 نظم نوع یک واقع در ،کند می ایجاد معنایی هجوهر که است نظمی تابع آن پراکندگی اما

 همنشینی محور مقابل نقطه درست کلمات، افزایی هم براي کلمات خیز درون و خودانگیخته
 منتقل جمله معناي تا گرفته قرار همدیگر کنار در کلمات آن در که گفتار يهزنجیر ساختار در

 زبان دستور تحت و افزایی هم محور در انگیخته خود نظم این طبق کلمات واژانه در. شود
  )36 :1399،، (ب)(آذرپیک .کنند می منتقل را نظر مورد معناي وار نقطه

 واژانه ژانر دو فراساختارگرا شناسی زبان مکتب ذاتی پیشین زبان دستور این از گیري بهره با 
 در اولیه جمالت و اي کلمهتک همرحل که شود اثبات تا. است کرده پیشنهاد را پدیدار شعر و

 مکان و زمان و زبان گرفتن نظر در بدون که هستند زبان براي هایی همگانی حامل کودك
 و ها فرم در واژانه انواع سرایش و دهد انتقال وار نقطه زبان دستور قالب در را معنا توانند می

  .باشد می پیشینی زبان دستور این مصداق گون گونه ساختارهاي

  شعر پدیدار (گزاره محور)
  آغوش آدم برفی

  جفت خرگوشیک 

  یک جفت کبوتر

  آفتاب آمد

  ده جفت کبوتر

  ده جفت خرگوش

  برفی زنده بود  کاش آدم
  )167: 1400ر آذرپیک، همتی و همکاران، ا(ر.ك.آث
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در این شعر پدیدار که با فراروي از قواعد دستور زبان و بدون کاربرد ساختارهاي درون زبانی 
جایگزین فرد فداکار که محمل و » برفیآغوش آدم «شکل گرفته است، آدم برفی در ترکیب 

باشد؛ شده است. آدم برفی موجودي زودگذر است که در زمستان  پناه می مأمنی براي افراد بی
دم برفی که خود حامل یک پارادوکس و آغوش آ ی شرایط سخت نمود عینی یافته استیعن

ست. از نگاه دیگر خرگوش آنی برقرار کرده ا پدیدار فرد فداکار ارتباط هم-. با کلمهظریف است
پناه  که در این متن جایگزین افراد بی پناهی هستند و کبوتر نیز در شرایط برفی موجودات بی

  اند. اساس وجه شباهت استعاره ساختهاند و بر شده

اي و دو  واژه تک مرحله از گرفته نشأت توان واژانه و شعر پدیدار را می اینکه به توجه با  
را   همگانی هاي شناسی فراساختارگرا مؤلفهدر زبان توان کودك دانست. می آموزي زباناي هواژا

 اضافه، حرف اسم، فعل، پیشاپیش اي کلمه هیچ :از عبارتند که کرد تدوین و تعریف براي زبان
 هزنجیر ساختار در پیشاپیش اي کلمه هیچ جایگاه/ .ندارد نحوي خصلت و نیست... و صفت قید،

 براساس و پسینی همقول یک گفتار هزنجیر ساختار زیرا. است نشده تعریف زبان دستور و گفتار
 ساحت قراردادها و معناست داراي قراردادي هر از فراتر کلمه/ .است شده تدوین قراردادها

 نمود را ثابت ابعاد متغییر ساحت  متن هاي سنت   یعنی. است کلمه فراساختاري ابعاد متغییر
  )orianism.com:(الف)1399(آذرپیک، .است بخشیده

 افعال و ها اسم با/ در فقط ممکن حد تا که دهند می دستور زبان دستور ژانرها به این 
 جهان از غیر هویتی هیچ ذاتاً که کلماتی به بستگی دل و وابستگی هرگونه بدون. کند حرکت
 تمام در جمالت ترین بنیادي :پدیدار شعر از شده استخراج هاي جهانی. ندارند دستوري درون
 انواع/ .دارند فعل و اسم نحوي همقول ها زبان تمام/ .است یافته تشکیل فعل و اسم از ها زبان

 ترین بنیادي/ .نیستند پیشینی و هستند زبان قراردادي و پسینی هایی برساخت اضافه حروف
  (همان) .است وجودشناختی هگزار یک )فعل+اسم( ها زبان تمام در جمالت

  (نحو محور)شدگی دستوري
  اش جانم را نوازش کرد. نرگس مست

جمله هر یک در جایگاه  هشد  گفتار که ارکان دستوري و نقشمند هدر این ساختار زنجیر
نوع  پدیدار نرگس عالوه بر معناي صریح داراي معناي ضمنی از-اند کلمه خویش قرار گرفته

مفعول صریح، و نوازش » جانم را«فاعل جمله، » اش نرگس مست«استعاره است. در این جمله 
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پدیدار چشم شده است. لذا -پدیدار نرگس جایگزین کلمه- جمله است. لذا کلمه» فعل«کرد 
توان گفت که حضور استعاره به ساختار وابسته نیست. و در هر ساختار و بافتی کارکرد  می

  کند.  خاص خود را بازنمایی می

ها واژانه و شعر پدیدار است، ما با  اي که نمود آن اي و دو کلمه تک کلمه هحلبنابراین در مر
شدگی، امور تخیلی و  دستوري هگفتار و مرحل هرو هستیم. اما در ساختار زنجیرامر واقع روبه

شدگی زبان نمود یافته است.  دستوري ۀمفهومی در مرحل هگر هستند و استعار نمادین نیز جلوه
     که بیانگر امور نامتعین، گنگ هستند. 

  شناسی شناختی شکال بر مبانی معنیچند ا. 4-2
شناسی شناختی را به  بایست مبانی معنی مفهومی ابتدا می هبه منظور به چالش کشیدن استعار

  زیر استوار است: معناشناختی هنظری اصول بر مفهومی هچالش کشید. زیرا استعار

 شناخت دنبال به نظریه این: شناخت بدنمندي هنظری( .است بدنمند مفهومی ساختار - 1
 نظریه این براساس. هستند خارج جهان از او آگاهی و خارج جهان با انسان تعامل ماهیت
 مفهومی سازمان ماهیت که آنچه نهایتا و شوند می مشتق انسان هتجرب از مفهومی هاي ساختار

 بشري هاي تجربه که هایی راه از یکی و. است همراه آن با که است اي تجربه کند می معنادار را
 تصوري هطرحوار مانند هستند تصوري هاي طرحواره ،کند می معناداري مفاهیم به تبدیل را

   )25-24: 1399 اردبیلی، و روشن( ...و حرکت و حجم
 هبین ساختار مفهومی با تجرب هشناسان شناختی رابط هاي زبان مشغولی بنابراین یکی از دل

مفهومی بدان استناد و تأکید  هحسی جهان خارج است و لیکاف و جانسون در طرح استعار
دهند. اما  فراوان دارند. لذا تجربیات حسی بدنمند را زیربناي تحلیل معنی و مفهوم قرار می

  توان بر این نگرش سه اشکال اساسی گرفت: می

نی و مفهوم نگاه تک شود ما به مع ز طریق تجربه سبب مینها ادرك مفاهیم و معانی تالف) 
شناسی  داشته باشیم و سایر ابعاد آن نامکشوف باقی بماند. لذا زبان ساختاري ساحتی

منبع باز، عقل، حس، شهود، سنت و -ه چندین منبع ادراك (و نه شناخت)فراساختارگرا ب
گیرد و  ك تنها با تکیه بر حواس انجام نمیبراي ادراك معنا و مفهوم متکی است. زیرا در تخیل



 
 33/استعاره در وضعیت فراساختارگرایی                                              1401)  سال ششم،شماره بیست دوم،پاییز سابقرخسار زبان ( مطالعات نقد زبانی و ادبی
شود تنها متکی بر  پدیدارها، و تأثراتی که از پدیدارها به درونگاه ادمی منتقل می-درك کلمه

  حواس نیست.

پنجگانه به صورت پیشینی  شناسی فراساختارگرا حواس دیگر آنکه در زبان هنکتب) 
شود بر حواس  ه از پدیدارها دریافت می، تأثرات کشناسی شناختی محور است و در زبان کلمه

شناسی فراساختارگرا مبتنی بر دستگاه شعوري  غریزي مبتنی است. لذا درك در زبان
محور پیشاپیش مقوالت، نسبیت، کمیت، کیفیت، زمان، مکان، جنس، نوع و .. را پردازش  کلمه

در ساختار و بافتار  ي مفهوم وگیر شناسی شناختی این مقوالت پس از شکل کند. و در زبان می
نایی کلمه مع هگیرد. بنابراین در ساختار مفهومی بدنمند ذات و جوهر گفتار صورت می هجیرزن

دهد و  کنند اصالت می و به قراردادهایی که ساختارها بر کلمه تحمیل میشود.  نادیده گرفته می
  )123: 1400(ر.ك. مقدمه آذرپیک، همتی و همکاران،  تأکید دارد.

محور است. یعنی معناي کلمه متکی بر  سوم اینکه ساختار مفهومی بدنمند گزاره هنکت پ)
روابط بین اجزاء در ساختارها و و بافتارها است. یعنی معنی کلمه امري پسینی است و پس از 

محور است و معنا  شناسی فراساختارگرا کلمه اما در زبان یابد. تشکیل روابط ساختاري نمود می
از آن در مقوالت  هایی ي مختلف ساحت داند که در ساختارها و بافتارها ختاري میرا امري فراسا

  همان)( یابد. متفاوت نمود می

 جهان به زبان که است آن بیانگر اصل این :است مفهومی ساختار معنایی ساختار -2
 معماري درواقع و. شود می مربوط سخنگو ذهن در موجود مفاهیم به بلکه ندارد اشاره خارج

 مفاهیم داشتن خارج جهان فهم براي راه ترین کاربردي و است مفاهیم هعهد بر بشر شناخت
  )25-24: 1399(روشن و اردبیلی،  .است

نمود کلمات در  ةپدیدارها در درونگاه ارجاع دارد. و نحو-این نگرش به مراحل نمود کلمه
ست. در یکدیگر کامالً متفاوت اشناسی شناختی با  فراساختارگرا و زبان  شناسیهستی در زبان

معنایی خاصی را منعکس  هدمی پس از دریافت تأثراتی خاص جوهرشناسی فراساختارگرا آ زبان
پدیدارها، -کلمهمتقابلی دارد و نسبت به دیگر  همعنایی با آن پدیدار رابط هکه این جوهر کند می

ت ذهن پس از دریاف یابد. این مرحله همان تصور است که میتمایزاتی، تشخیصی  هوجه
زاره ساخته و تصورات را تبدیل به تصدیق گ ۀ، طی مرحلها تصورات گوناگون از این داده

  )30: (ب)1399(آذرپیک، کند. می متصدیقات یا حک
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  گل، سنگ، کوه، مشت، دیوار، پنجره______پدیدار-تصویر کلمه

  مشت محکم است و... سنگ سخت است؛ گل زیبا است؛______تصدیق

پدیدارها به قضاوت - هایی مواجه هستیم که در مورد کلمه تصدیق ما با گزاره همرحلدر 
  کند. لذا: پردازد و احکامی را صادر می می

  پیشینی و فراساختار ←پدیدار-کلمه←تصور←معنا 

  ساختاري برون-ساختی قراردادي و درون ←گزاره ←تصدیق←مفهوم

 نظر در دسترسی هنقط ۀمثاب به واژه گزاره این در :است المعارفی دایره معنایی بازنمایی- 3 
 خاص مفاهیم به که است دانشی به دستیابی براي اي وسیله واژه که معنا بدان. شود می گرفته

 معنایی عناصر از اي مجموعه نمایانگر تنها واژه لذا و شود می مربوط خاص مفهومی قلمرو یا
  )29: 1399 اردبیلی، و روشن. ك.ر ،1987لنگاکر،( .نیست

معنایی کلمه داراي دو ساحت ثابت معنایی و  هبا توجه به تمایز معنی و مفهوم، جوهر
ثابت اشاره دارد  ساحات متغییر معنایی است. ساحت ثابت معنایی کلمه به یک یا چند معنی

شناسی  زبان اند. در زبانه ثبت و ضبط شدههاي لغت دو  ها و فرهنگ نامه که اغلب در لغت
اي براي دستیابی به دانشی است که به مفاهیم خاص یا قلمرو مفهومی  واژه وسیله شناختی

شناسی  خاصی مربوط است. این در حالی است که این دانش یا قلمرو مفهومی خاص در زبان
ساحات  هفراساختارگرا همان ساحات متغییر معنایی کلمات است که با حفظ و همراهی هموار

دسترسی یا  هاند. لذا این نگرش که کلمه نقط نمود معنایی یافتههاي مختلف  ثابت در قلمرو
د پذیرفته نیست. شو اي براي دستیابی به دانشی است که به مفاهیم خاص مربوط می وسیله

شوند و معنا و مفهوم کلمات کلی فراتر از  معنایی کلمات یافت می هزیرا این مفاهیم در جوهر
توان گفت  . بنابراین مییینه یکی به تنها یر معنایی استافزایی ساحات ثابت و ساحات متغی هم

شناسی شناختی اصالت و تأکید اصلی بر ساحات متغییر معنایی است و ساحات در نگرش زبان
  ثابت به حاشیه رفته یا کامالً نادیده گرفته شده است. 

 کند، نمی رمزگذاري را معنا زبان نگرش این براساس :است سازي مفهوم معنایی ساخت-4
 طبق بر روند می شمار به معنا ساختن هانگیز که هستند زبانی واحدهاي سایر و ها واژه این بلکه
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 .است سازي مفهوم معادل معنا ساختن و شود می ساخته مفهومی سطح در معنا دیدگاه، این
  (همان) .است فرایند یک بلکه شود بندي بسته زبان توسط که نیست جدا چیزي معنا بنابراین

توان نتیجه گرفت که بازنماي  معنایی و تصور و تصدیق می  هبا توجه به مراحل نمود جوهر
دوم  هاي)، و مرحل واژانه هاي کودك (مرحل توان با زبان تک کلمه این مراحل در زبان را می

سازي کامل  پدیداري) و مرحله جمله هدو یا چند کلمه (یا مرحل هآموزي کودك را به مرحل زبان
دهد که معنا امري  شدگی یا نحو نسبت داد. این مراحل نشان می در کودك را به دستوري

پیشینی، فراساختار و مفهوم پسینی و ساختارمند است. و تا ساختار و بافتاري وجود نداشته 
سازي است. در  ایی مفهومتوان گفت که ساخت معن رو نیستیم. لذا نمی باشد ما با مفاهیم روبه

سازي در ساختار و بافتار تصور شده است. در حالی  درك معنا پس از مفهوم هاین نگرش مرحل
اي  هاي ثانویه ها و تشکیل نقش پدیدار- ارتباط کلمه هسازي فرایندي است که بر پای که مفهوم

تغییر و ثابت یعنی کنش و واکنش بین ساحات مگیرد.  (فاعل، فعل، مفعول، متمم) شکل می
شناسی شناختی به حاشیه رفته است. و پدیدارها. چیزي که در نگرش زبان-معنایی کلمه

    تمرکز به جاي کلمه بر مفهوم قرار گرفته است.

  ؟مفهومی هساحت متغییر معنایی یا استعار. 4-2- 1
روایت است که از دوران کالسیک تا پیشا  گفته شد استعاره داراي یک بنیان با توجه به آنچه

... تعریف شده بود که همگی آنی، تعامل و بر قیاس، تشبیه، همشناسی شناختی مبتنی  زبان
شناختی شناسی لیکاف و جانسون کانون  دانند. اما در نگرگاه زبان ماهیت استعاره را کلمه می

اساس بنیان استعاره نه بر« ها اه آنکنند. در واقع از نگ استعاره را بر اساس مفهوم تعریف می
هاي این  انسان و درك شباهت هزمان در تجربارتباط قلمروهاي متقاطع هم هشباهت، که بر پای

 ...نظام مفهومی ما استعاري است هها شکل گرفه است. همچنین بخش عمد حوزه
)lakoff&Johnson,1980: 244( شکال گرفت:گاه لیکاف و جانسون چند ا بر نگر توان لذا می   

اي از مفاهیم  گسترده هداند و زبان را دایر مفهومی می اول اینکه ماهیت استعاره را صرفا
تعاري، کند و لذا کلمه را که محل ریزش و بارش و زایش انواع معانی، اس استعاري فرض می

مفهومی جدا از  هدر نگاه لیکاف و جانسون استعارگیرد.  مجازي، کنایی و .. است، نادیده می
  د. در حالی که استعاره ساحتی از کلمه است. شو کلمه در نظر گرفته می
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و  آن را تغییر دادندتعریف  هدوم اینکه لیکاف و جانسون به جاي گسترش مفهوم استعاره، حوز
ها صورت مسئله را عوض کردند. و با اشاره به انواع  واقع آن کید بسیار دارند. دربر مفهوم تأ

ها و  در بافتار متغییر معنایی کلمه، که با حفظ و همراهی همواره ساحات ثابت معنایی ساحات
فردي -هاي جمعی ها و ناخودآگاه در هرم مشکک مادرمائیک انواع خودآگاه-ساختارهاي مختلف

توان  کنند. بنابراین می تعریف میرا استعاره  وندش هاي زبانی را متحمل می انواع بازي -هفتگانه
  .خلط مبحث وجود دارد مفهومی هیان ساحات متغییر معنایی و تعریف استعارگفت م
  )orianism.com:(الف)1399(آذرپیک،

مفهومی با تأکید بر مفهوم و انواع معانی متغییر کلمات در ساختارهاي  هاینکه استعار سوم
 دانند. در معنا میمعنا یا همه  گیرند و کلمه را بی را نادیده میگوناگون ساحات ثابت معنایی 

. و هنگامی که در معنی است گفتار قرار نگیرد بی هار زنجیرواقع کلمه تا زمانی که در ساخت
ورد که در نهایت از آن مفاهیم معنایی شکل آ رار گرفت مفاهیمی را به وجود میبافت ق

در حالی که  ها قراردادي و تابع بافت و روابط بین دیگر کلمات است. گیرد. معنا از نگاه آن می
شناسی فراساختارگرا معنا امري فراساختار و پیشینی است. و انواع معانی که در  در زبان

  یابد ساحات متغییر معنایی کلمه است. هاي مختلف ظهور می بافت

در ذیل با ذکر بنابراین با توجه به خلط مبحث استعار مفهومی و ساحات متغییر معنایی 
  کنیم.  معنایی کلمه را از یکدیگر تفکیک میه نمونه این ساحات از جوهر

  ماهش را نشان داد. 

ماه یک یا چند پدیدار معشوق شده است. -پدیدار ماه جایگزین کلمه- در این نمونه کلمه
نهایت ساحت متغییر دارد. در این نمونه ماه با حفظ ساحت ثابت معنایی  ساحت ثابت و بی

- متفاوت شده است. اما بین این دو کلمه کامال (معنایی، گفتاري، نوشتاري) هجانشین جوهر
همانی، قیاس، تشبیه، تعامل، و...) وجود دارد که سبب شده ماه  پدیدار وجه اشتراك (این

مند شود. در پدیدار ماه ماهیت-و کلمهاي خلق گردد  د؛ و معناي ثانویهجایگزین معشوق شو
مستقل و  معنایی، گفتاري و نوشتاري کامال هپدیدار ماه یعنی معشوق جوهر-واقع ماهیت کلمه

  متمایزي دارد.

  مروارید در دهانش درخشان است
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به جهت وجه شبه سفید و درخشان بودن پدیدار دندان -پدیدار مروارید جایگزین کلمه- کلمه
  شده است.

  ها و موي پیرمرد نشسته بود و در بیرون بر درختدر خانه برف بر ابرو 

  پدیدار پیري به جهت وجه شبه سپیدي شده است.-زین کلمهجایگپدیدار برف - کلمه

  .انداخت شیري دیدم تیر می

  پدیدار شجاعت شده است.-پدیدار شیر جایگزین کلمه- کلمه

  گاومان زائید.

  پدیدار مشکالت و مصائب شده است.-پدیدار  گاو جایگزین کلمه- کلمه

  گی دم نداشت. خر ما از کره

  پدیدار شانس شده است.-پدیدار خر جایگزین کلمه- کلمه

مفهومی توسط لیکاف و جانسون در کتاب  ههاي زیر که به عنوان استعار اما در نمونه
  اند. معرفی شده» کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره«

  احمد دیروز از کما بیرون آمد 

  اش باز شد از شنیدن حرف جبهه

  قابل دفاع استادعاي شما غیر

  سرنگون کرد هایم را استدالل ههم

  شود وقتتان دارد تمام می

  باالیی برخوردار است. هاو از روحی

هایی چون حجم، زمان، سفر، ظرف، جهت، مجرا، و... مفاهیمی  که مقوله گوید: آذرپیک می
اند. این مقوالت و  هایی چون جمله، پاره گفتار، پاراگراف و... ایجاد شده هستند که در ساختار

واقع نیستند.  آن حضور پدیداري ندارند و امر یابند و خارج از در ساختار معنا می مفاهیم غالبا
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امر واقع  از کما خارج شدن باشند. بلکه امر کلی و ایده و مثُلی هستند که حاصل تخیل می
ها یا صور مثُلی  نیست بلکه یک امر کلی است و امر کلی در نگرش افالطونی، شامل ایده

ي مکان هیچ چیز ند. بنابراین هیچ چیزي زمان نیست؛هست گخص و گنباشند که نامش می
واقع کند. امر را ایجاد می رف، و...ه مفهوم، زمان، مکان، حجم، جهت، ظو این کل است کنیست 

ناپذیري که مقدم بر نمادسازي  مادیت زمخت تقسیماز  رد و عبارتنددر برابر امر تخیلی قرار دا
واقع نیازي  پیشانمادینی که ارتباط تنگاتنگی با بدن دارد. امر وجود دارد. یا واقعیت زمخت

 هکند. پس حجمی که در جمل اي که آن را برطرف می انگیزد نه ابژه میاست که گرسنگی را بر
بلکه تنها یک کلمه است که حاصل  ایجاد شده است پدیدار نیست» مداحمد از کما بیرون آ«

واقع و پدیداري در اش امر است. یا باز شدن جبهه الیساختار کلی جمله و امري کلی و خی
ات بر طبق قواعد همنشینی مجهان واقع نیست بلکه ساختار و بافتار جمله و همنشینی این کل

نام باز شدن جبهه شده است. و این باز شدن همانند باز شدن به ه ري کلمگی سبب ایجاد شکل
مندي  وم. بلکه تنها کلمه است و به مفهدر، یا باز شدن پنجره پدیداري در جهان واقع نیست

  )45: (ب)1399(آذرپیک، سرعت، حرکت، عشق، حجم، مکان، زمان و ... اشاره دارد.

و... در مقام ایده و صور مثالی  ؛ حجم، سفر، مکان، زمان، ظرفافزاید میجایی دیگر  دراو 
امري متعین و نه  اند و امري تخیلی ، نامشخص، گنگ، بدون مصداق متعینکه کلیهستند 

هد و تنها یک ایده د مستقیم و متعین باشند. زیرا کلمه انعکاس نمی همشخص که در مقام اشار
توان گفت  دهد و محل و مصداق اشاره است. تنها می پدیدار انعکاس می-است. اما کلمه
مثُل و ایده هستند نه  ه، حجم، مکان، زمان، ظرف، و... مفاهیمی به مثابدمفاهیمی مانن

مفاهیم شدیداً درون امر واقع. لذا ایده یا امر کلی در این گونه جمالت و  هپدیدارهایی به مثاب
هایی  شدیدا مثُلی و ایده -2وابستگی مطلق به بافتار و ساختار دارند.  - 1یعنی؛ .ساختاري است

اقع ندارند. بیرون آمدن از کما، هستند که هیچ ارتباطی به پدیدار به ما هو پدیدار در جهان و
باال اموري کلی هستند. اما  هتمام شدن وقت و روحی ها، باز شدن جبهه، سرنگون شدن استدالل

ن واقع است. بنابراین این بیرون آمدن بیرون آمدن از خانه یک امر مشخص و متعین در جها
از امر  ن راخانه است که آشخص و متعین به نام سازد بلکه پدیداري م واقع را مینیست که امر

  )orianism.com: (الف)1399آذرپیک،(.کند هان واقع تبدیل میکلی به سمت پدیداربودگی در ج

هاي زیر همان ساحات متغییر معنایی کلمات است که با  مفهومی در نمونه هبنابراین استعار
بخشند.  ساحات ثابت در ساختارها و بافتارهاي انواع مفاهیم را نمود میه حفظ و همراهی هموار
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و ساحات متغییر معنایی مفاهیمی  واقع استامرتوان گفت ساحات ثابت کلمات همان  لذا می
 مفهومی هکنند. پس استعار ها بیان می ها و مقوالت گوناگون را درون ساختار هستند که ایده

  ره نیست که معناي آن را وسعت بخشیده باشد.رویکرد دیگري نسبت به استعا

هایی که با  از کتاب استعاره» مباحثه جنگ است«هاي مفهومی  هاي زیر استعاره در نمونه
  کنیم انتخاب شده است.  ها زندگی می آن

  اند قابل دفاعهاي شما غیر ادعاي

  او به نقاط ضعف استداللم حمله کرد

  گیري شده است انتقادات او درست هدف

  من استداللش را در هم کوبیدم

  ام  اي بر او پیروز نشده ون در هیچ مباحثهتا کن

  هایم را سرنگون کرد. استدالل ۀهم

گیري  هدف«، »حمله به استدالل«، »غیرقابل دفاع بودن ادعا«هاي فوق  در تمام نمونه
یک » استداللکردن  سرنگون«و » پیروز نشدن در مباحثه«، »درهم کوبیدن استدالل«، »انتقاد

امر کلی، گنگ، و نامتعین وجود دارد و معناي ضمنی که مورد نظر جانسون و لیکاف است در 
      پدیدار مستقل به جاي - تعریف سنتی و حتی مدرن استعاره، که جایگزینی یک کلمه

است. رخ نداده -  .آنی، و.. شباهت، قیاس، تعامل، هم -بر مبناي پدیدار مستقل دیگر - کلمه
تر  کلمات قلمروهاي  به بیان درست یا-جنگ  ههاي متغییر معنایی کلم ساحتتنها  است.

- گیري و...  جنگ مانند حمله، درهم کوبیدن، پیروز شدن، سرنگون کردن، هدف هکلم مفهومی
یابد. این  ساحات ثابت معنایی در شرایط مختلف بروز و ظهور می هبا حفظ و همراهی هموار

فردي مفاهیم متفاوتی -هاي جمعی ها و ناخودآگاه شرایط مختلف به علت وجود انواع خودآگاه
  یابد. را نمود می

       شود و هم  پدیداري که جایگزین می- در تعریف استعاره هم کلمهدیگر آنکه  هنکت
یچ یک با حفظ و همراهی ساحات ثابت معنایی در متن حضور ندارند. زیرا پدیدار اولیه ه- کلمه

بلکه معناي ضمنی یا  ،ساحات ثابت حضور یابند استعاره نیست هاگر با حفظ و همراهی هموار
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هاي فراوانی که در  مفهومی و نمونه ههمان ساحات متغییر معنایی است. اما در تعریف استعار
اي که  وجود دارد، هر مفهومی در هر مقوله» کنیم ها زندگی می نهاي که با آ استعاره«کتاب 

ظهور یافته ثابت ساحات  هیابد با حفظ و همراهی هموار مفهومی نمود می هتحت عنوان استعار
بخشد.  پدیدار جنگ را نمود می-هاي فوق هر یک از مفاهیم ساحات ثابت کلمه است. در نمونه

نیان و ب ،معانی ضمنی یا انواع ساحات متغییر معنایی زیرا بدون حضور ساحات ثابت، انواع
 شدن، پیروز کوبیدن، درهم چون حمله، هاي مفهومی قلمراساس و مرکزیت کانونی براي نمود 

  گیري و... ندارند. هدف کردن، سرنگون

اساس نگرش آذرپیک هر قلمرو مفهومی تحدیدیت دارد؛ بدین معنا که هر بر«بنابراین 
راي ساحات ثابت محدود معنایی و ساحات محدود مفهومی است. و هر چقدر یداري دادپ- کلمه

ت این و در نهای سازد مفاهیم متفاوتی را آشکار می هاي گوناگون پدیدار در ساختار-یک کلمه
فرهنگی - دیت مکانی، زمانی، سنتیپدیدارها تحدی-رسد. لذا کلمه قلمرو در جایی به پایان می

شناسی، با  آب در زمین هنظري) دارند. به عنوان مثال تحدیدیت کلمتمام علوم انسانی و علوم (
تنها شامل  شناسی و آب در شیمی و در ادبیات متفاوت است. پس تحدیدیت آب در زیست

ود یا تحدیدیت کلمات نیست بلکه هر متنی، هر کتابی و در نهایت هر موضوعی ساحات محد
حات محدود یا تحدیدیت معنایی است آن سا هرواقع با حفظ و همراهی هموامعنایی دارند و در

  ) orianism.com:(الف)1399(آذرپیک،وجود داشته باشند.توانند در علم، فلسفه،ریاضیات و... که می

اي با  کند کلمه به معناي کلی سه ساحت زایشی متفاوت دارد هر کلمه در ادامه اضافه می
ر ن معناي متغیپایا تواند بی افتارها میحفظ ساحات محدود ثابت معنایی در انواع ساختار و ب

شود.  یا خارج مییابد  معنایی انعکاس می ههر معنایی که از جوهر کلمه بپذیرد. همچنین در
- پدیداري با جایگزین شدن به جاي کلمه-محدود مفهومی است و دیگر آنکه هر کلمه هجوهر

کند. بنابراین  ایجاد زایش معنایی می -آنی و ... تشبیه، قیاس، تعامل، هم- پدیدار دیگر بر اساس
معنایی، گفتاري و  ةجوهر ۀسازد و از درون هایی که کلمه می توان گفت تمام اشکال و فرم می

. که به طور کلی کلمه نام داردشود. ساحات زایشی  یزش و بارش مینوشتاري دچار زایش، ر
  (همان) ساحات استعاري.- 3 ساحات محدود مفهومی و-2ر، پایان متغی ساحات بی- 1بارتنداز: ع

خالف نظر چامسکی که ساحات زایشی را در قواعد گشتاري و نحو دیگر آنکه بر هنکت
شود. از نگاه  نهایت مفهوم در ساختارهاي متفاوت می یند که سبب زایش معنا و ایجاد بیب می

نه نحو و  معنایی کلمه است ةگرا محل و مکان زایش معنا و مفهوم جوهر شناسی فراساختار زبان
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شود. علت زایش  ساخت به روساخت می قواعد گشتاري زایشی که سبب انتقال معنا از ژرف
معنایی کلمه فراساختار بودن آن است بر خالف نگاه چامسکی که بیان  همعنا و مفهوم از جوهر

به کلمه سبب فراساختاري  شود باید گفت که نگاه نهایت جمله می رد نحو سب زایش بیدا می
  شود.  نهایت ساختار براي ریزش و بارش و زایش معنا و مفهوم می زایش بی

  گیري . نتیجه3
مفهومی از  هها به استعاره، و در نهایت تعریف استعار با توجه به تعریف استعاره و انواع نگرش

ه توان گفت که در تعریف استعاره با جهشی معناشناختی مواج نگاه لیکاف و جانسون می
- مبدأ«یا نگرش » الف ب است یا الف جایگزین ب است«هستیم که دیگر استعاره براساس 

بر و لیکاف و جانسون شود.  آنی، تعامل و... تعریف نمی برمبناي تشبیه، قیاس، هم» مقصد
معنایی، ساختار مفهومی است،  بدنمندي مفهوم، ساختار-مبناي اصول معناشناسی شناختی

ري شناختی معرفی استعاره را ام -سازي است و ساخت معنایی مفهوم فیالمعار معناي دایره
کند. با این اوصاف هر چند  انسان ماهیت سازمان مفهومی را معنادار می کنند که تجربه می

ها و جمالت تمرکز دارد، اما  گفتار مفهومی برمعناي ضمنی کلمات، ترکیبات، پاره هاستعار
هاي آن،  مه و انواع جوهرهبه مقام جامع وجودي کل ،کآذرپی براساس نگرش فراساختارگرایی

تطور استعاره و یا حتی نگرش متفاوت به  ی، تعریف دیگري از استعاره، ادامهمفهوم استعاره
کلمات که با  استعاره هم نیست. بلکه لیکاف و جانسون با تمرکز بر انواع ساحات متغییر معنایی

 هرا از زاویهاي گوناگون مفاهیم گوناگونی  تارساحات ثابت در ساخ حفظ و همراهی همواره
مفهومی و  ره و استعارهواقع میان تعریف استعادانند. در را استعاره مفهومی می مقوالت گوناگون

ساحات متغییر معنایی، خلط مبحث اتفاق افتاده است. زیرا لیکاف و جانسون کلمه را ابزاري 
که یابد نه وجودي فراساختار  ردادها نمود میبینند که مفاهیم آن در تجربه و قرا مادي می

 ه. و جوهرهاي معنایی، گفتاري، نوشتاري، حرکتی، اجتماعی و... است داراي انواع جوهره
کلمه است که داراي یا یا چند ساحت ثابت معنایی و  هترین جوهر معنایی زایاترین و گسترده

پدیدار دیگر - پدیدار با کلمه- نهایت ساحت متغییر معنایی است. لذا جایگزینی یک کلمه بی
مفهومی) دو نگرش کامالً  ساحات متغییر معناي کلمه (استعاره(تعریف استعاره) با تمرکز بر 

پدیداري بدون حفظ و همراهی ساحت ثابت -متفاوت به کلمه هستند. که در استعاره هر کلمه
اي با حفظ و  مفهومی هر کلمه هشود. اما در استعار پدیدار دیگر می_همعنایی جایگزین کلم

بخشد. و  گفتار نمود می هر معنایی را در زنجیری ساحات ثابت معنایی، ساحات متغیهمراه
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است است اغلب کلی، نامتعین  ها تمرکز شده مفهومی بر آن دیگر آنکه مفاهیمی که در استعاره
   داللت ندارد. مندان و مثُلی هستند و بر امري واقع در جهان هستی

  منابع
 و زبانی نقدمطالعات  ،»گرا عمیق شناسی معنی« ،)1398(پروین احمدي، ،آرش آذرپیک،

  .114-85صص ،10 هشمار (رخسار زبان سابق)ادبی

 ،»کلمه اصالت مکتب نگاه از پدیدار مفهوم بررسی« ،)1397(پروین احمدي، ،آرش آذرپیک،
  .24-5 صص ،7 و  6 شماره دوم، دوره ،(رخسار زبان سابق)ادبی و زبانی مطالعات نقد

 کتابچه ،)کلمه اصالت مکتب بیانیه نخستین( »بخوانند ها شعر فقط« ،)1380(آرش آذرپیک،
  .8 ص ،1380مرداد 30 ،برگ صد گل

 شناختی،زبان گفتارهاي درس سلسله( »کلمه؟ یا زبان«) الف( ،)1399(آرش آذرپیک،
  orianism.com. ،)ایران گرایان کلمهاندیشکده 

 گفتارهاي درس سلسله( »ساختارها در پسا و فرا تقابل«) ب( ،)1399(آرش آذرپیک،
  .orianism.com ،)ایران گرایان کلمه هاندیشکد در شناسی زبان

 .نشر ادیان :ترجمه ابوالفضل ساجدي، تهران، زبان دینی )، فلسفه1384(استیور، دان 

، چاپ سوم، تهران: نشر اي بر معناشناسی شناختی )، مقدمه1399(روشن، بلقیس، اردبیلی، لیال
  .علم

 کارکردهاي و ها نظریه مفهوم،: استعاره«،)1389(وهمکاران ورکی،بختیار زنگویی،اسداهللا،شعبانی
 یازدهم، دوره ،مشهد فردوسی دانشگاه شناسی روان و تربیتی مطالعات ،»تربیت و تعلیم در آن

  .107-76 صص ،1 شماره

 مبناي بر شمس دیوان در مفهومی هاي استعاره« ،)1392(ذوالفقار عالمی، ،طاهره کریمی،
          .143 -168 صص ،24 شمارة ،6 سال ،ادبی نقد پژوهشی-علمی فصلنامه »خوردن حسی کنش

 دوازدهم، سال ،سیاست پژوهش فصلنامه ،»زبان معنا، مفهوم،« ،)1389(احمد محمدي، گل
  .252- 237 صص ،29 شماره
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 الکترونیکی مجله »استعاره و شناختی شناسی زبان«،)1381(فاطمه راد، یوسفی ارسالن، گلفام،
 .شناختی علوم هاي تازه مجله اصلی منبع ،)15 مسلسل(4و3 شماره )SID(علمی اطالعات پایگاه

 .کرمانشاه: دیباچه هاي یک فرازن)، جنس سوم (عاشقانه)، 1400(مسیح، نیلوفر

 .، کرمانشاه: دیباچهها بانوي واژه)، 1400(هاشمی، شبنم

  .تهران: مهر و دل ،1400جنبش ادبی )، 1400(همتی، آریو، رشیدي، علی
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