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بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطالحات زباني در چارچوب معناشناسي  

  شناختي
  

  تهران، تهران، ايران  دانشگاه پيام نور شناسي زبان مرتضي دستالن، استاديار
  

  ٢٨٣-٣٠٣صص: 

  چكيده

هايي هستند كه به سادگي و با دانستن دســتور و معنــاي واژگــان، اصطالحات زباني عبارت

اي از اصطالحات زبــاني بيني كرد. در اين مقاله به بررسي گونهتوان معناي آنها را پيشنمي

بندي اصطالحات زباني در چــارچوب نظريــات معناشناسي شناختي و بر پايه ردهاز دريچه  

)، و تعيــين نقــش ١٩٩٠) و استعجاز در قالــب نظريــات گوســنز (١٩٨٨فيلمور و ديگران (

ايم. استعجاز، حاصــل حضــور همزمــان اســتعاره و استعجاز در ساختار معنايي آنها پرداخته

ها با يكديگر است. اصــطالحات مــورد بررســي در مجاز در يك ساختار معنايي و تعامل آن

آشــنا -شناختي واژگانها هستند كه ساختار ردهواژهاين مقاله، اصطالحات رايج حاوي اندام

باشند. در اين بررسي به دو نتيجه در قالب نحوي متعارف دارند و داراي حالت جوهري مي

جاز هــم نقــش پررنگــي در مشخص رسيديم؛ اول اينكه، در كنــار اســتعاره و مجــاز، اســتع

ها دارد و دوم اينكه، استعجاز دخيل در ساختار واژهساختار معنايي اصطالحات حاوي اندام

معنايي اين اصطالحات از نوع «مجاز درون استعاره» است كه در آن، استعاره، زمينه را براي 

ــ كند. اين يافتهظهور مجاز فراهم مي ل تحليــل ها در چارچوب رويكــرد ذيــل بــه صــدر قاب

است، بدين ترتيب كه ابتدا نقش يا كاركرد انتزاعــي عضــوي از بــدن، از رهگــذر عملكــرد 

شــود گردد، سپس، مجاز وارد عمــل مياستعاره، در قالب يك حوزه عيني، مفهوم سازي مي

كند؛ بدين ترتيــب از و آن نقش يا كاركرد انتزاعي را با نام عضو عيني مربوطه جايگزين مي

  رسيم. انتزاعي در ذيل، به مفهومي تا حد ممكن عيني و ملموس در صدر ميمفهومي كامالً
  

  : اصطالحات زباني، استعاره، مجاز، استعجاز، معناشناسي شناختي  هاكليدواژه
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  مقدمه  .١

هاي منحصربفرد نوع بشر است كه كاركرد اوليه و بـديهي آن، برقـراري زبان يكي از قابليت

قايع و رويدادهاي جهان بيرون از يك سـو و مكنونـات ذهنـي و ارتباط بين آحاد بشر و بيان و

قلبي انسان از سوي ديگر است. بيان مكنونات ذهنـي و قلبـي كـه بـه نـوعي همـان تخـيالت، 

تصورات و احساسات و بطور كلي مفاهيم انتزاعي دروني است به مدد مفاهيم عيني و ملمـوس 

صـورت  ٢و مجـاز ١هاي زباني نظيـر اسـتعارهواقع در جهان بيرون و بطور معمول بوسيله  ابزار

پردازند. ازطـرف اي بر اساس پديده ديگر ميسازي پديدهگيرد. اين ابزارهاي زباني به مفهوممي

با معنـاي تركيبـي كلمـات بكـار   ٣ديگر و از آنجا كه معناي واقعي و متداول اصطالحات زباني

كـه اصـطالحات زبـاني از لحـاظ سـاختار بيني اسـت  رفته در آنها تفاوت دارد، پس قابل پيش

معنايي، مبتني بر همين ابزارهاي زباني باشند و محمل مناسبي را براي بروز اين ابزارهـا فـراهم 

حضـور   ،رسد تا كنون مغفول مانده و بـدان پرداختـه نشـده اسـتكنند؛ اما آنچه كه به نظر مي

اي ر معنايي اصطالحات است، پديـدههمزمان استعاره و مجاز و تعامل آنها با يكديگر در ساختا

بررسـي   ،بـدان بپـردازيم  هكنيم. آنچه كه قصد داريم در ايـن مقالـياد مي  ٤كه از آن به استعجاز

اي از اصطالحات زباني و تعيين نقـش اسـتعجاز در سـاختار معنـايي آنهاسـت. منظـور از گونه

هايي هستند كه بـه سـادگي و بـا دانسـتن دسـتور و معنـاي واژگـان، اصطالحات زباني عبارت

نمايـد بيني كرد. قبل از انجام اين بررسي، ذكر يك نكته ضروري ميتوان معناي آنها را پيشنمي

ن اين است كه اگرچه ابزارهاي زباني نظير استعاره و مجاز بطور سـنتي ريشـه در ادبيـات و و آ

امـا  ،شودو ابزاري براي بيان هنري مفاهيم ياد مي  ٥علم بيان دارند و از آنها به عنوان صور خيال 

بـه  صـرف شناختيِها در اينجا مورد نظر نيست و نگاه زبانمعاني ادبي و زيباشناختي اين پديده

آنها خواهد شد. ايـن مقالـه از منظـر معناشناسـي شـناختي بـه نقـش ايـن ابزارهـا در سـاختار 

شـود اصطالحات زباني خواهد پرداخت و هر جا در متن از كلمات مجاز و استعاره استفاده مي

  است.    ٦منظور، مجاز و استعاره مفهومي

 
١- metaphor  
٢- metonymy  
٣- idiomatic expressions  
٤- metaphtonymy  
٥- images  
٦- conceptual  
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بندي اصـطالحات زبـاني در آيد در بخش چارچوب نظري، به رده  در آنچه كه در ادامه مي

) ١٩٩٠( ٢) و اسـتعجاز در قالـب نظريـات گوسـنز١٩٨٨(  ١چارچوب نظريات فيلمور و ديگران

پردازيم. در قسمت بحث و بررسي، ضمن ارائه تعدادي از اصطالحات زبان فارسي، آنهـا را مي

  گيري خواهيم پرداخت.  كنيم و در پايان به نتيجهاز لحاظ ساختاري بررسي مي

  پژوهش چارچوب نظري .٢

ها هسـتند كـه معنـايي خـاص و متفـاوت از معنـاي اي از كلمهاصطالحات زباني مجموعه

هسـتند و   ٣به همين دليل از لحاظ معنايي، غيرتركيبي  ؛خود دارند  ةمعمول كلمات تشكيل دهند

را درك توانند به سادگي و با دانستن دستور و معناي واژگان زبان، معناي آنهـا  وران نميگويش

بيني نبودن معناي اصطالحات از روي معناي كلمات تشكيل كند. همين ويژگي، يعني قابل پيش

 كـردهشناسان تبـديل هاي اساسي براي معلمان، مترجمان و زباندهنده، آنها را به يكي از چالش

اند. در هـاي زبـاني داشـتههاي متفـاوتي نسـبت بـه ايـن عبارتشناسي نگاهاست. مكاتب زبان

هـا و هاي زباني بوسـيله نظـامي از واژهزايشي، ويژگي- رويكردهاي مختلف در مكتب گشتاري

ور گـويش  ٤ها، عناصـر كالمـي منفـرد در واژگـان ذهنـيشود كه در آن، واژهقواعد تعريف مي

گيرند. در اين نگاه، قواعـد معناشـناختي بـر هستند كه در معرض قواعد زباني مختلف قرار مي

دهنـد كـه از معنـاي كلمـات ها نسـبت مي، تفسيرهاي معنايي را به جملـه٥يباساس اصل ترك

شـود. ايـن رويكـرد منتهـي بـه تشكيل دهندة آنها و شيوة چينش نحوي آن كلمات حاصـل مي

اسـت. بـر همـين   ٧شود، معنايي كامالً معناشناختي كه مستقل از بافت كالممي  ٦ايمعناي گزاره

تـوان بـر اسـاس قواعـد مـنظم هـاي اصـطالحي را نميهاي عبارتاساس و از آنجا كه ويژگي

زايشـي، حالـت فرعـي و - هـا، در رويكردهـاي گشـتاريبينـي كـرد ايـن عبارتدستوري پيش

شناسـي شـوند. امـا زبانو بـه شـكل كلـي ذخيـره مي  كننـداي نسبت به دستور پيدا ميضميمه

 
١- Fillmore et al  
٢- Goossens  
٣- non-compositional  
٤- mental lexicon  
٥- principle of compositionality  
٦- propositional meaning  
٧- context  
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گرا سـاخت كشد. معناشناسان شناخترا به چالش مي  ١قاعده مدار»- شناختي اين رويكرد «واژه

هـاي زبـاني، معنـا را دانند كه اساساً ماهيت مفهومي دارد. از نظر آنها عبارتمعنا را فرايندي مي

: ١٩٩١، ٢هيچ وجه در كلمات آن موجود نيسـت (ترنـر  گفتار بهدهند و معناي يك پارهارئه نمي

ناقص و ناتمامي هستند كه بـر   ٣هاي دستوري، صرفاً عناصر انگيزشي) بلكه كلمات و سازه٢٠٦

گيرند و اين فرايندها مفاهيم و معانيي كامل و با اساس آنها فرايندهاي شناختي پيچيده شكل مي

افتد و جمـالت را ، ساخت معنا در بافت كالم اتفاق ميسازند. از اين منظرجزئيات را فراهم مي

). در ايـن ٣٦٣: ٢٠٠٦، ٤توان جدا و خـارج از بافـت كـالم تحليـل نمـود (ايـوانز و گـريننمي

اي بــه حســاب كــه در رويكردهــاي زايشــي، فرعــي و حاشــيه- رويكــرد، اصــطالحات زبــاني 

دهنـد و داراي ايـن اختصـاص ميدر واقع حجم بزرگي از مفاهيم زباني را به خـود   - آمدندمي

توان گفـت فصـل مشـترك اكثـر قابليت بالقوه هستند كه عملكرد زبان را به تصوير بكشند. مي

شـناختي در درك عبـارات اصـطالحي رويكردهاي شناختي، تأكيد بر نقش بافت و تحليل زبان

شناسي رده  ) نوعي١٩٨٨). در همين چارچوب، فيلمور و ديگران (٢٠٠٨،  ٥هرمان- است (فوسته

بندي خود بـر دو مؤلفـة واژگـان (آشـنا / اند. آنها در ردههاي اصطالحي را ارائه دادهاز عبارت

اند. بـر هاي اصطالحي تمركز نمودهناآشنا) و الگوهاي دستوريِ (متعارف / غيرمتعارف) عبارت

شـكيل شـده هاي زباني آشنا يا ناآشنا ت اين اساس، اصطالحات ممكن است از واژگان و عبارت

هاي غيراصطالحي و معمول زبان نيـز كـاربرد باشند. واژگان آشنا، كلماتي هستند كه در عبارت

يابند. اين دارند و واژگان ناآشنا مواردي هستند كه تنها در تركيب يك اصطالح خاص بروز مي

 هـاي نحـوي متعـارف يـا نامتعـارفهاي آشنا يا ناآشنا ممكن اسـت در قالبواژگان و عبارت

هاي نحوي متعارف، همان ساختارهاي نحوي معمول و دستوري زبـان چينش يافته باشند. قالب

هاي نحوي نامتعارف، مواردي هستند كه كامالً منطبق بـر سـاختارهاي دسـتوري هستند و قالب

ها، اصطالحات زباني بطـور بـالقوه بـه چهـار هاي مختلف اين مؤلفهزبان نيستند. بر پايه حالت

، «واژگان ١، «واژگان آشنا در قالب نحوي نامتعارف»٦گان آشنا در قالب نحوي متعارف»نوعِ «واژ

 
١- words and rules approach  
٢- Turner  
٣- prompts  
٤- Evans & Green  
٥- Fuste-Hermann  
٦- familiar pieces familiarly arranged  
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شـوند. تقسيم مي ٣، و «واژگان ناآشنا در قالب نحوي نامتعارف»٢ناآشنا در قالب نحوي متعارف»

در اصطالحات واژگان آشنا در قالب نحوي متعـارف، عناصـر واژگـاني كـه بطـور معمـول در 

انـد كـه منطبـق بـر الگوهـاي اي چينش يافتههاي غيراصطالحي هم كاربرد دارند، به گونهسازه

دستوري متعارف و منظم زبان هستند. اكثر اصطالحات زبان فارسي از اين دست هستند؛ نظيـر: 

از كوره در رفتن، ديگران را رنگ كردن و ... . در اصـطالحات واژگـان آشـنا در قالـب نحـوي 

اند كه منطبق بر الگوي دستوري منظم و متعـارف اي مرتب شدهواژگان آشنا به گونهنامتعارف،  

زبان نيستند؛ نظير اصطالح عاميانه « من رو مُردي» كه در آن بـراي فعـل الزم «مـردن» مفعـول 

مستقيم در نظر گرفته شده و به شكل متعدي بكار رفته است. اين نوع اصـطالحات كـه تعـداد 

روند. در گروه اصطالحات واژگـان ناآشـنا معموًال در زبان محاوره بكار مي  آنها هم زياد نيست

گيرند كه قالب نحوي متعارف و منظمي دارند اما در قالب نحوي متعارف، اصطالحاتي قرار مي

هايي در آنها بكار رفته است كه مختص همان اصطالح است و در جاي ديگـر واژگان و عبارت

نظير «به تريج قباي كسي برخوردن»، «هِر را از بِر تشخيص ندادن» و كاربرد ندارد. اصطالحاتي  

«هارت و پورت كردن» گرچه داراي ساختار نحوي متعـارف و منظمـي هسـتند امـا كلمـات و 

هايي نظير «تريج»، «هر و بر » و «هارت و پورت» مختص همين اصـطالحات هسـتند و عبارت

ان ناآشنا در قالب نحوي نامتعارف، اصـطالحاتي در جاي ديگر كاربرد ندارند. اصطالحات واژگ

هاي خـاص و منحصـر بفـرد در قالـب الگوهـاي گيرند كه در آنها واژگان و عبارترا در برمي

بينـي اند. فيلمور و ديگران در الگوي پيشنهادي خـود پيشنحوي نامتعارف و نامنظم چيده شده

ايـن مطالعـه در جسـتجوي خـود در   امـا  ،انـدوجود چنين اصطالحاتي را بطـور بـالقوه نموده

آشـنا - اصطالحات قديم و جديد زبان فارسي موردي را نيافت. آنها سپس اصطالحات واژگـان

انـد. تري تقسـيم كردههاي كوچكبودن» به گروه  ٥يا صوري  ٤را بر اساس خصوصيت «جوهري

عنـي كـه بـدين م ؛اصطالحات جوهري اصطالحاتي هستند كه از لحاظ واژگاني اشـباع هسـتند

مثـل اصـطالح «از كـوره در رفـتن» كـه   ،داراي عناصر واژگاني ثابت در تركيب خـود هسـتند

صـورت عبـارت «از زيـرا در ايـن  ،كار بـردهتوان بجاي مثالً كلمه «كوره» كلمه «حمام» را بنمي

 
١- familiar pieces unfamiliarly arranged  
٢- unfamiliar pieces familiarly arranged  
٣- unfamiliar pieces unfamiliarly arranged  
٤- substantive  
٥- formal  
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حمام در رفتن» ديگر معناي اصطالحي نخواهد داشت. در مقابل، اصطالحات صوري، از لحاظ 

كننـد كـه عناصـر واژگـاني متفـاوتي اي را فـراهم ميهـاي نحـوي، باز هستند و قالبواژگاني

مانند عبارت اصـطالحي «مـردة ،  توانند در آن وارد شوند و همه آنها مفهوم اصطالحي دارندمي

توان عناصر متفاوتي را قـرار داد و اصـطالحاتي نظيـر «مـردة يـك بودن» كه در جاي خالي مي

يك ليوان آب بودن»  و ... را ساخت كه همه آنها مفهوم «به شـدت طالـب   لبخند بودن»، «مردة

  چيزي بودن» را دارند.  

از سوي ديگر، يكي از مقوالت زباني كه توجه معناشناسـان شـناختگرا را شـديداً بـه خـود 

استعاره است. استعاره در ديدگاه سـنتي كـه متـأثر از نظريـات ارسـطو   ةاست، مقول  كردهجلب  

اي اسـت كـه باشد و پديـدههاي خيالي در نظم و نثر ميبي ادبي براي ايجاد صورتاست، اسلو

گر است نه در زبان روزمره. طبق اين ديدگاه، استعاره صرفاً يك مقولـه در گونه ادبي زبان جلوه

مفهومي، اين نگاه را به   ة) با مطرح كردن نظريه استعار١٩٨٠زباني است. اما ليكاف و جانسون (

انسان اساساً و ذاتاً استعاري است و   ١ده و متحول ساختند. آنها معتقدند نظام ادراكيچالش كشي

به تبع آن شيوه تفكر، تجربيات، كنش و بيان انسان نيز ساختار اسـتعاري دارد چـون ايـن نظـام 

بخشد. از ديد آنها استعاره در زندگي روزمـره جـاري و ادراكي است كه به همه آنها ساختار مي

). در اين رويكرد، استعاره به ٣:  ١٩٨٠ها نمود دارد (ست و در تفكر، كنش و بيان انسانساري ا

سازي و درك مفاهيم انتزاعي و غيرملموس بر اساس مفاهيم عيني و ملموس است. معني مفهوم

(مفاهيم عينـي و ملمـوس) بـراي توصـيف و  ٢هاي حوزه مبداءدر اين فرايند از عناصر و مؤلفه

شـود. البتـه (مفاهيم انتزاعي و غيرملموس) اسـتفاده مي  ٣هاي حوزه مقصدمؤلفه  درك عناصر و

هاي مبداء و مقصد بر مبناي عيني يا انتزاعي بودن را زير سـؤال ) تمايز بين حوزه١٩٩٧گرادي (

تـر از حـوزه داند؛ لذا حـوزه مقصـد ذهنيمي  ٤برد و اين تمايز را مبتني بر ميزان ذهني بودنمي

هـاي مبـداء و مقصـد نـوعي تنـاظر و تطـابق يـا بـه تعبيـر ت. به هر روي، بين حوزهمبداء اس

شود حوزه مقصد بر اساس حوزه مبداء شود كه باعث ميبرقرار مي  ٥تر، نوعي نگاشتتخصصي

هاي مفهـومي معـروف هسـتند بـه انـواع ها كـه بـه اسـتعارهسازي گـردد. ايـن اسـتعارهمفهوم

 
١- conceptual system 

٢- source domain 

٣- target domain 

٤- degree of subjectivity  
٥- mapping 
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). ١٩٨٠شوند (ليكـاف و جانسـون، تقسيم مي  ٣و ساختاري  ٢جهتي  ،١شناختيهاي هستياستعاره

هاي اي، ظرف و تشخص بخشـي، اسـتعارههاي پديدهشناختي شامل استعارههاي هستياستعاره

اي، درون هاي باال يا پايين، جلو يا پشت، راست يا چپ، مركزي يا حاشـيهجهتي شامل استعاره

شـوند هاي زنـدگي، اعضـاي بـدن و زمـان ميل اسـتعارههاي ساختاري شاميا برون و استعاره

  ).١٣٨٨(پورابراهيم،  

هاي مفهومي، پديده ديگري كـه توجـه معناشناسـان شـناختگرا را بـه خـود در كنار استعاره

باشد. مجاز نيز مانند استعاره داراي ماهيت مفهومي است و بعضـي مشغول كرده است مجاز مي

تري نسـبت بـه اسـتعاره اسـت و ي ساختار مفهـومي بنيـاديصاحبنظران معتقدند كه مجاز دارا

: ٢٠٠٣،  ٤داننـد (بارسـلونابعضي ديگر حتي استعاره را داراي بنيان مجازي و برآمده از مجاز مي

كند و يك عنصر موجـود در ). از منظر شناختي، مجاز در درون يك حوزه مفهومي عمل مي٣١

كند. بر اساس نوع رابطه بـين همان حوزه مييك حوزه مفهومي را جايگزين عنصر ديگري در  

توانند انواع مختلفـي داشـته دو عنصر جايگزين (مبداء) و جايگزين شونده (مقصد)، مجازها مي

توان مجازهاي «جزء بجاي كل»، «كـل بجـاي جـزء»، «معلـول بجـاي باشند كه از آن جمله مي

(نتيجـه) عمـل»، «توليـد كننـده علت»، «علت بجاي معلول»، «محل بجاي محتوا»، «ابزار بجـاي  

). ٣١٧- ٣١٦: ٢٠٠٦بجاي محصـول» و « مكـان بجـاي رويـداد»، را نـام بـرد (ايـوانز و گـرين، 

كل» (كـه در آن  - ) در يك بررسي به اين نتيجه رسيدند كه رابطه «جزء١٩٩٨(  ٥كوِچش و رادن

ي جزء» (كـه شود) و رابطه «جزء بجايك جزء جايگزين كل يا بالعكس، كل جايگزين جزء مي

شود) بيشترين فراوانـي را در بـين در آن جزيي از يك حوزه مفهومي جايگزين اجزاء ديگر مي

مجازها دارند. آنها همچنين اصولي را جهت توجيه انتخاب يك عنصـر مبـداء خـاص در يـك 

توان به «برتري مفاهيم انسـاني بـر مفـاهيم اين اصول مي ةكنند كه از جملرابطه مجازي بيان مي

بينيم » اشاره كرد. همانطور كه مـي٧» و «برتري مفاهيم ملموس بر مفاهيم غيرملموس٦غيرانساني

 
١- ontological 

٢- orientational 

٣- structural 

٤- Barcelona  
٥- Kövecses and Radden  
٦- HUMAN OVER NON-HUMAN   
٧- CONCRETE OVER ABSTRACT   
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هاي معنـايي متفـاوتي را پـيش بسته به نوع رابطه بين دو عنصر مبداء و مقصد، مجازها دريچـه

  گشايند.  وران ميروي گويش

هـاي متفـاوتي دارنـد. در امـا بنيان ،هاي مفهومي هستنداگرچه استعاره و مجاز هر دو پديده

دهد و به مفهوم سازي يك حـوزه حاليكه استعاره، دو حوزه مفهومي متفاوت را به هم ربط مي

كند پردازد، اما مجاز در درون يك حوزه مفهومي عمل ميانتزاعي بر اساس يك حوزه عيني مي

كنـد؛ وزه مفهومي ميو يك عنصر موجود در يك حوزه را جايگزين عنصر ديگري در همان ح

پس اين دو مقوله داراي كاركردها و تأثيرات متفاوتي در متن هستند. اما آنچه كه تا كنون كمتـر 

هـاي زبـاني و مورد توجه قرار گرفته حضور همزمان اين دو پديده مفهـومي در بعضـي عبارت

يـده اسـت و » نامMetaphtonymy) «١٩٩٠تعامل آنها با يكديگر است. اين پديده را گوسنز (

اي كـه در اينجـا عنوان معادل آن پيشنهاد شده است. نكته» به١«استعجاز  ةدر زبان فارسي، نوواژ

بايد خاطرنشان كرد اين است كه استعجاز، صرفاً به معناي حضور همزمان اسـتعاره و مجـاز در 

ظهـور ديگـري يك عبارت نيست بلكه اين دو پديده با هم در تعاملند و يكـي زمينـه را بـراي  

بيني نموده هاي مختلف تعامل استعاره و مجاز را بطور بالقوه، پيشسازد. گوسنز شيوهفراهم مي

اسـت.   ٣و «مجاز درون اسـتعاره»  ٢ترين آنها «استعاره منتج از مجاز»است كه دو مورد از متداول 

ز درون اسـتعاره، در استعاره منتج از مجاز، استعاره موجود ريشه در يك مجـاز دارد و در مجـا

عبـارتي، مجـاز درون اسـتعاره قـرار هكنـد يـا بـاستعاره بستري را براي ظهور مجاز فـراهم مي

هايي از اصطالحات زباني و بررسي ساختار معنايي آنها، بـا گيرد. در ادامه، ضمن ارائه نمونهمي

  اين پديده بيشتر آشنا خواهيم شد.  

  هاتوصيف و تحليل داده  .٣

ه بررسـي نقـش اسـتعجاز در سـاختار معنـايي اصـطالحات زبـان فارسـي در اين قسمت ب

پردازيم. به دليل فراواني اصطالحات زباني، اين مطالعه بررسي خود را تنها بـر اصـطالحات مي

ها كه نام يكي از اعضاي بدن در آنهـا ذكـر شـده باشـد و داراي سـاختار واژهرايج حاوي اندام

 
) و تلفيق معادل انگليسي كلمـات اسـتعاره و مجـاز blendingسازي «آميزش» (» بر پايه فرآيند واژهMetaphtonymyواژه «  -١

»)metaphor» و «metonymy  كلمه، معادل «استعجاز» پيشنهاد شـده اسـت كـه ») شكل گرفته است. در زبان فارسي براي اين
  باشد.حاصل تلفيق كلمات استعاره و مجاز مي

٢- metaphor from metonymy  
٣- metonymy within metaphor  



 ٢٩٣                                   بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطالحات زباني      سال چهاردهم                     
 

كنـد. ب نحوي آشنا كه داراي حالت جوهري باشـند متمركـز ميشناختي واژگان آشنا در قالرده

ترين حـوزه ) در يك بررسي فراگير به اين نتيجه رسيد كه بـدن انسـان متـداول ٢٠٠٢كوِچش (

برد. دليل ايـن هاي انتزاعي از آن سود ميسازي حوزهعيني و ملموسي است كه او جهت مفهوم

ن جزء اولين عناصر مادي است كه انسان از بـدو امر ممكن است اين واقعيت باشد كه بدن انسا

تولد با آن در ارتباط تنگاتنگ است و با مبنا قرار دادن آن و متمايز ساختن آن از جهان بيـرون، 

رود اصـطالحات حـاوي تواند به شناختي از خود و جهان اطراف برسد؛ بنابراين انتظار مـيمي

به ساير انواع اصطالحات داشته باشند به همين دليل ها، فراواني و تنوع بيشتري نسبت  واژهاندام

  كنيم.  از اصطالحات مربوط به هر عضو، تنها به ذكر يك يا دو مورد بسنده مي

آفـرين اصطالحات را بسته به اينكه در ساختار آنها تنها استعاره، تنها مجـاز يـا هـر دو نقش

  كنيم. استعجازي تقسيم مي  به اصطالحات استعاري، اصطالحات مجازي و اصطالحات  ،باشند

  . اصطالحات استعاري١-٣

آنها را   ،پردازد، بنابرايندر ساختار معنايي بعضي اصطالحات، تنها استعاره به ايفاي نقش مي

  ناميم.اصطالحات استعاري مي

  جگر داشتن - 

هـاي «بـي دل و يك نمونه از اصطالحات استعاري، اصطالح «جگر داشـتن» اسـت. عبارت

روند و همچنين مصـرع «جگـر شـير دل و جرأت» كه دقيقاً به يك معنا به كار مي  جگر» و «بي

نداري سفر عشق مكن» از صائب تبريزي، مؤيد اين مسأله است كه «جگر» به معنـاي «جـرأت» 

استعاره مفهومي «خصوصيات درونـي انسـان، اشـياء است. اصطالح «جگر داشتن» بر پايه كالن

هايي مانند «روي چون سنگ پاي قـزوين»، «شخصـيت عبارت  مادي هستند» ساخته شده است.

اند. در ايـن اسـتعاره، گداز» بر پايه همين استعاره شكل گرفتهجان  ةپوالدين» و «  ةاي»، «ارادژله

خصوصيات دروني (نظير جرأت، روي، شخصيت، اراده) حـوزه مبـداء و اشـياء مـادي (نظيـر 

اشند. براين اساس، در اصطالح فـوق، خصوصـيت بجگر، سنگ پا، ژله، پوالد) حوزه مقصد مي

هاي بدن و با كلمه جگر، مفهـوم سـازي انتزاعي و غيرملموس جرأت، بر پايه حوزه عيني اندام

  شود. شده است؛ لذا «جگر داشتن» به «جرأت داشتن» تعبير مي

  . اصطالحات مجازي٢-٣
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دن نـام عضـوي از اصطالحات مجازي اصطالحاتي هستند كه بطور معمول از جايگزين شـ

  آيند.بدن بجاي عمل، نتيجه حاصل از عمل يا ويژگي انتزاعي آن عضو پديد مي

  دست داشتن - 

اصطالح «دست داشتن» در عبارت «او در اين كار دست داشت»، بر پايه مجاز «ابزار بجـاي 

 (نتيجه) عمل» شكل گرفته و در آن، دست كه بطور معمول ابزاري براي انجام كار است مجـازاً

بجاي كار انجام شده بكار رفته است؛ به همين خاطر اصطالح «دست داشتن» به «نقش داشـتن» 

  شود.  تعبير مي

  لب و لوچه آويزان - 

اصطالح «لب و لوچه آويزان» طبق مجاز «معلول بجاي علت» شكل گرفته اسـت كـه در آن 

اسـت. بـر ايـن   آويزان بودن لب كه معلول ناراحتي است بجاي علت يعني ناراحتي بكار رفتـه

  اساس، اصطالح مذكور به «ناراحت بودن» اشاره دارد.   

  سرافكنده - 

در اين اصطالح نيز طبق مجاز «معلول بجاي علت»، پايين افتادن سر كه معلـول شـرمندگي 

جايگزين علت، يعني شرمندگي شده است؛ به همين دليل «سرافكنده بودن» به «شـرمنده   ،است

  شود.بودن» تعبير مي

هاي انساني، يعنـي آويـزان شـدن نمايد. اين نوع واكنشنجا ذكر يك نكته ضروري ميدر اي

هاي طبيعـي لب در اثر ناراحتي يا پايين افتادن سر بخاطر شرمندگي، بـه همـراه بعضـي پديـده

مفهومي جهتي «خوب، باالست / بد، پـايين اسـت»   هايرا براي پديد آمدن استعاره  ديگر، زمينه

كه بر اساس آنها مفاهيم انتزاعي خوب و مثبت با كلمه باال و نظاير آن، و مفاهيم   اندهكردفراهم  

انـد؛ سـپس، همـين گرديده  سـازيبد و منفي با كلمـه پـايين يـا كلمـات هـم معنـي آن مفهوم

ساز پيدايش اصطالحاتي نظير «كوته فكر»، «سر بلند»، «پست فطرت» هاي مفهومي زمينهاستعاره

  اند.  و «بلند همت» شده

  . اصطالحات استعجازي     ٣-٣

ها، اصطالحات استعجازي كه حاصل حضـور همزمـان واژهدر ميان اصطالحات حاوي اندام

  و تعامل استعاره و مجاز است فراواني قابل توجهي دارند.
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  سر به زير - 

تر است»، و ايـن واقعيـت جهتي «ارزشمندتر، سنگين ةدر اصطالح «سر به زير»، طبق استعار

گيرد، شخصيت موقر كه مفهـومي تر قرار ميتر باشد پايينجهان بيرون كه هر چه چيزي سنگين

مند بودن است سنگين بودن و در نتيجه ارزش  ةدهندانتزاعي است با كلمه جهتي «زير» كه نشان

دن»، «سبك مغز بودن»، «سر به هوا بـودن» سازي گرديده است. اصطالحات «سبك سر بومفهوم

اند. اين استعاره زمينـه را و «سنگين و رنگين بودن» نيز در چارچوب همين استعاره شكل گرفته

براي ظهور مجاز «جزء بجاي كل» فراهم آورده است. طبق اين مجاز، سـر، جـايگزين انسـان و 

تفكـر و هوشـياري اسـت شخصيت انساني شده است. سر انسان، عضو مهمي است كـه محـل 

بنابراين كـاربرد سـر، بجـاي انسـان و شخصـيت وي طبـق ايـن مجـاز، كـامالً منطقـي اسـت. 

انـد هايي مانند «چند سر عيال داشتن» و «اجالس سران» نيز بر پايه اين مجاز شكل گرفتهعبارت

بـه و در همين چارچوب قابل تحليلند. بنا بر آنچه گفته شـد، اصـطالح «سـر بـه زيـر بـودن»  

  شود.«شخصيت باوقار داشتن» تعبير مي

با وجود اينكه اصطالح «سر به زير» از لحاظ تركيب و معناي كلمات تشكيل دهنـده، دقيقـاً 

شبيه اصطالح «سر افكنده» است اما بار معنايي كامالً متفاوتي دارد. سـر بـه زيـر بـودن صـفتي 

ه شـرمندگي اسـت. ايـن تفـاوت در حاليكه سرافكندگي، نشان،  شودمثبت و ممدوح قلمداد مي

هاي متفاوت دخيل در ساختار اين دو اصطالح اسـت. اصـطالح «سـر معنايي، ناشي از استعاره

سازد بنابراين معناي حاصـل از آن منفـي افكنده»، استعاره «بد، پايين است» را به ذهن متبادر مي

سـت» باعـث پديـد آمـدن تر ااست. اما در اصطالح «سر به زير»، استعاره «ارزشمندتر، سـنگين

اسـت امـا در  ١ها، حوزه مبداء، حركـت عمـوديمعناي مثبت شده است. در هر دو اين استعاره

  ةاستعار

تر اسـت»، حـوزه «بد، پايين است» حوزه مقصد، كيفيت و در استعاره «ارزشمندتر، سـنگين 

تر)، نگينتر، باالتر و كميت بيشـتر (سـمقصد، كميت است. در حركت عمودي، كيفيت مطلوب

گيرد و همين تفاوت در حوزه مقصد باعث شده است دو معناي متضاد از ايـن تر قرار ميپايين

  دو اصطالح به ظاهر يكسان، حاصل شود.       

  گندهكله - 

 
١- vertical elevation  
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باشد. اين اسـتعاره مبتنـي تر، بزرگتر است» مياستعاره مفهومي دخيل در اين اصطالح، «مهم

تـر باشـد و حجـم بيشـتري داشـته باشـد از اهميـت بزرگ  بر اين نگاه است كه هر چه چيزي

هـاي گنـده هايي مثل «فكرهاي بزرگ در سـر داشـتن»، «حرفبيشتري برخوردار است؛ عبارت

اند، لذا «گنـده» در اينجـا بـه معنـي » بر پايه همين استعاره شكل گرفتهمردگنده زدن» و «بزرگ

از «جزء بجاي كل» فراهم نموده است كه طبق «مهم» است. اين استعاره زمينه را براي ظهور مج

آن كله جايگزين شخص شده است. بر اساس آنچه گفته شد، اصطالح «كله گنـده» بـه «انسـان 

  شود. مهم» تعبير مي

  خركله - 

باشد. طبـق ايـن اسـتعاره، استعاره دخيل در اين اصطالح، استعاره «انسان، حيوان است» مي

سـازي انسـان بـر اسـاس حـوزه عينـي حيوانـات مفهومحاالت رواني و خصوصيات انتزاعـي  

مقصد، حـاالت روانـي و خصوصـيات انتزاعـي   ةمبداء، حيوان و حوز  ةگردد؛ بنابراين، حوزمي

انسان است. بيان ويژگي شجاعت با كلمه شير، مكر با كلمه روباه، جنگندگي با كلمـه پلنـگ و 

گير، پلنـگ ر اسـت»، «فـالن كشـتيهـاي « فـالن بـازيكن، شـيعقلي با كلمه خر، در عبارتبي

مازندران است»، «مواظب باش اين روباه سرت كاله نذاره» و ... مبتني بر همين اسـتعاره اسـت؛ 

«انسان، حيوان است»، بسته به نوع صـفت و ويژگـي   ةاستعارتوان گفت كالنعبارت ديگر ميبه

ير «(انسان) شجاع، شـير اسـت» هايي نظاستعارهسازي گردد به خردهانساني كه قرار است مفهوم

گردد. سپس، مجـاز «جـزء بجـاي كـل»، واژه «كلـه» را يا «(انسان) مكار، روباه است» تبديل مي

فكـر و تعقـل» كند. بر اساس آنچه گفته شد، اصالح «كله خر» به «انسـان بيجايگزين انسان مي

  شود.تعبير مي

  چشم را گرفتن - 

اصـطالح «چشـم را گـرفتن» نيـز داراي سـاختار  در عبارت «اين لباس، چششم را گرفتـه»،

باشد. طبق اين استعجازي است. در اين اصطالح، استعاره دخيل، «توجه، موجود زنده است» مي

سازي شده اسـت كـه سان موجود متحركي مفهومهاستعاره، توجه كه يك مفهوم انتزاعي است ب

رود ه مدام به اين سو و آن سو مـياي است كافتد؛ گويي توجه، پرندهدر حال حركت به دام مي

اندازد. عبارت «توجه را جلب كردن» نيـز گيرد و به دام ميولي ناگهان كسي يا چيزي آن را مي

دانيم، جلب كردن به معني دستگير كـردن اسـت. مبتني بر همين استعاره است. همانطور كه مي
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كنـد كـه طـي آن، عمـل» فـراهم مياين استعاره زمينه را براي ورود مجاز «ابزار بجاي (نتيجه)  

«چشم» كه اندامي براي ديدن و توجه كردن است بجاي «توجه» كه نتيجه نگاه كردن بـا چشـم 

رود. با اين توضيحات، اصطالح «چشم را گرفتن» به «توجه را به خـود مشـغول كار ميهاست ب

  شود.كردن» تعبير مي

  بدهكار نبودن گوش - 

بدهكار نيست»، اصطالح «بدهكار نبودن گوش» را نيـز ها  در عبارت «گوشش به اين حرف

توان تحليل نمود. طبق استعاره «توجه، موجود زنده است»، توجه بـه عنـوان در همين راستا مي

يك مفهوم انتزاعي در نقش انساني مفهوم سازي گرديده است كـه خـود را بـدهكار كسـي يـا 

كند. از سوي ديگر، مجاز «ابزار بجـاي يبنابراين به آن شخص يا چيز توجه نم  ؛داندچيزي نمي

باشـد (نتيجه) عمل»، «گوش» كه ابزار توجه نمودن است را جايگزين حاصل كار كه «توجه» مي

نموده است. اصطالح «گوشِت با مَنه؟» بر پايه همين مجاز شكل گرفتـه اسـت. پـس اصـطالح 

  د.شو«بدهكار نبودن گوش» به «توجه خود را معطوف نكردن» تعبير مي

  سنگين بودن گوش - 

«سنگين بودن گوش» كه در آن حس شنوايي بر اساس حس المسـه   ١اصطالح حس آميخته

نيز داراي ساختار استعجازي اسـت. توانـايي شـنيدن كـه يـك مفهـوم   ،سازي شده استمفهوم

سازي شده است. منظور ها، اشياء متحرك هستند» مفهومانتزاعي است بر اساس استعاره «قابليت

هايي نظير ديدن، شـنيدن و تكلـم كـردن اسـت. طبـق ايـن ها در اين استعاره، تواناييابليتاز ق

توانـد كـاركرد استعاره، قدرت شنيداري به دليل سنگيني، تحرك و پويايي الزم را نـدارد و نمي

مناسبي داشته باشد. سپس، كلمه «گوش» بر اساس مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمـل» جـايگزين 

شده است. بنابراين اين اصطالح به «كـاركرد مناسـب نداشـتن قـدرت شـنيداري» عمل شنيدن  

  شود.تعبير مي

  شدن زبانسنگين - 

شدن زبان» در عبارت «بعد از سكته، كمـي زبـانش سـنگين شـده» نيـز در اصطالح «سنگين

ها، اشـياء متحـرك چارچوب ساختار استعجازي باال قابل تحليل است. استعاره مفهومي «قابليت

 
١- synaesthetic   
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را بـه عنـوان يـك شـيء متحـرك ،كـه يـك مفهـوم انتزاعـي اسـت  را  تند»، توانـايي تكلـمهس

سازي كرده است كه بـه دليـل سـنگيني، پويـايي و كـاركرد الزم را نـدارد. ايـن اسـتعاره مفهوم

ساز ظهور مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» شده است كه طي آن، انـدام زبـان كـه وسـيله زمينه

گزين قابليت تكلم شده است. در اصطالح «شـيرين زبـاني كـردن» نيـز گفتار و تكلم است جاي

گر است. بنابراين، اين اصطالح به «كـاركرد مناسـب نداشـتن قـدرت تكلـم» همين مجاز جلوه

شود. اصطالح «زبان بسته» هم دقيقـاً در چـارچوب همـين سـاختار اسـتعجازي قابـل تعبير مي

  تحليل است.

  زبان درازي كردن - 

بان درازي كردن» باز هم با يـك سـاختار اسـتعجازي مواجـه هسـتيم. طبـق در اصطالح «ز

سـازي   «كالم، ريسمان است»، سخن گفتن از لحاظ اسـتعاري بسـان ريسـماني مفهـوم  ةاستعار

شود كه قابليت بريدن و قطع كردن دارد. اين استعاره تحت تـأثير خصوصـيت خطـي زبـان مي

هايي مانند «رشته كالم» و «اطناب كالم» مؤيد وجود اين استعاره است. از شكل گرفته و عبارت

سوي ديگر و از آنجا كه زبان وسيله سخن گفتن است، طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمـل»، 

زين سخن گفتن شده است. اصطالح «زبان كسي را كوتاه كردن»، نيز دقيقـاً داراي همـين جايگ

  ساختار استعجازي است.

  دندان روي جگر گذاشتن - 

اصطالح «دندان روي جگر گذاشتن» نيز داراي سـاختار اسـتعجازي اسـت. يكـي از معـاني 

دمـادم كـه بـرآرم ) و طبق بيت شعر «بيم آن اسـت  ٣٥٨:  ١٣٨٣جگر، غم و رنج است (انوري،  

فرياد  صبر پيدا و جگر خوردن پنهان تا چند» از سعدي، اصطالح استعاري «جگر خـوردن» بـه 

معناي «غم خوردن» است. مشابه همين معنا در زبان عربي نيز وجود دارد و «كبد» به معناي غم 

شـد كـه بـر بادخيل در اينجا، «غم، خوراك اسـت» مي  ةاستعار  ،و رنج بكار رفته است. بنابراين

اساس آن، غم كه يك مفهوم انتزاعي است بر پايه خوراك كه يك مفهوم عيني و ملموس اسـت 

اي بـراي سازي گرديده است. سپس، مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل»، دندان كـه وسـيلهمفهوم

خوردن است را بجاي عمل خوردن قرار داده است؛ بنابراين دندان گذاشتن روي چيزي مجـازاً 

) تعبيـر ٧٢٣ناي خوردن چيزي است؛ لذا اين اصطالح به «رنج را تحمل كـردن» (همـان،  به مع

  شود.مي



 ٢٩٩                                   بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطالحات زباني      سال چهاردهم                     
 

  دلخراش - 

در عبارت «حادثه دلخراش» اصطالح «دلخـراش» سـاختار اسـتعجازي دارد. ابتـدا اسـتعاره 

شود و طي آن عواطف و احساسـات كـه يـك «عواطف، اشياء (متحرك) هستند» وارد عمل مي

ست به عنوان شيئي ظريف كه امكان خراشيده شدن و آسيب ديدن دارد مفهـوم مفهوم انتزاعي ا

خراشـد و بـه گردد؛ گويي حادثه يك جسم سخت و برنده است كه احساسات را ميسازي مي

زند. اصطالح «جريحه دار شدن احساسات» نيز در چارچوب همين استعاره قابـل آن آسيب مي

دل (قلب) محل احساسات است بواسطه مجاز «محـل   تحليل است. از سوي ديگر و از آنجا كه

شود. اصطالحات «دل آرام» و «بـا دل تصـميم بجاي محتوا» جايگزين احساسات و عواطف مي

  اند.گرفتن» كه در آنها «دل» به معني «احساسات» است نيز بر اساس همين مجاز ساخته شده

  گيردل - 

ز سـاختاري مشـابه بـا سـاختار بـاال دارد. گير» نيگير» در عبارتي مثل «اتاق دل اصطالح «دل 

استعاره «عواطف، اشياء (متحرك) هستند» احساسـات را ماننـد شـيء متحركـي مفهـوم سـازي 

نمايد. سپس، دل، طبق مجاز «محل بجـاي محتـوا» كند كه چيزي آن را محبوس و گرفتار ميمي

يقـاً همـين سـاختار بـاز» و «دل انگيـز» نيـز دق  شود. اصـطالحات «دل جايگزين احساسات مي

استعجازي را دارند با اين تفاوت كه در اين دو مورد، احساسـات طـوري مفهـوم سـازي شـده 

است كه گويا چيزي آن را از حبس رهانيده و زمينه آزادي و تحرك آن را فراهم نموده و يا بـه 

  آن انگيزه حركت داده است.  

  دست به عصا - 

عصـا حركـت كـردن» هـم داراي سـاختار اصطالح «دست به عصا» در عبارت «دسـت بـه  

استعجازي است. با توجه به استعاره «زندگي، حركت در مسير است»، اعمال روزمره بر اسـاس 

شود و به همـان ترتيـب كـه بـراي جلـوگيري از سازي ميحوزه مفهومي حركت و سفر مفهوم

كارهـا هـم احتيـاط   كنيم، براي جلوگيري از خطا در انجاملغزيدن در مسير، از عصا استفاده مي

كنيم. بنابراين اين اصطالح به معني «با احتياط عمل كردن» است. اين استعاره زمينه را بـراي مي

كند كه طبق آن، دست بجاي عمـل حاصـل از ظهور مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» فراهم مي

  گيرد.دست قرار مي
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  دست كج داشتن - 

تار اسـتعجازي بـاال قابـل تحليـل اسـت. اصطالح «دست كج داشتن» نيز در چارچوب ساخ

طبق استعاره «زندگي، حركت در مسير است»، زندگي كردن و انجام اعمال روزمره طبق حـوزه 

سـازي شـده اسـت. در ادامـه و بـر اسـاس ايـن اسـتعاره، مفهومي سـفر و پيمـودن راه، مفهوم

اند كه به معني فتهاصطالحاتي مانند «كج راهه رفتن» و «از صراط مستقيم خارج شدن» شكل گر

تدريج واژه «كج» مفهوم منفـي هحركت نادرست داشتن و عمل غيراخالقي انجام دادن است و ب

هـا به خود گرفته و اين مفهوم منفي بسط پيدا كرده است و با اسـتفاده از آن انبـوهي از عبارت

...» ساخته شـده نظير «كج انديش، كج فهم، كج خلق، كج سليقه، كج ترازو، كج تابي، بار كج و 

كه در همه آنها كج، مفهوم منفي و نادرست دارد؛ لذا طبق اين استعاره، كج به معني نادرسـت و 

غيراخالقي است و بر اين اسـاس اصـالح «دسـت كـج داشـتن» بـه معنـي «عمـل نادرسـت و 

غيراخالقي داشتن» است كه نمونه اخص آن خيانت در اموال ديگران است. سـپس، دسـت كـه 

جام كار است، طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» جايگزين كار انجام گرفته بوسـيله وسيله ان

  دست شده است. 

  پاي در گل - 

دخيل، «زندگي، حركت در مسير است» و به تبع آن،   هايدر اصطالح «پاي در گل»، استعاره

كـردن بسـان   ها، زنـدگيباشند. طبق اين استعارهاستعاره «مشكالت، موانع در مسير هستند» مي

بنـابراين   ؛حركت در راهي است كه ممكن است مـوانعي نيـز در ايـن راه وجـود داشـته باشـد

ها و با كلمه عيني و ملمـوس مشكالت زندگي كه مفهومي غيرملموس است بر پايه اين استعاره

زيرا ويژگي گل، چسبندگي و اجازه حركت ندادن است. سـپس،   ،سازي شده است«گِل» مفهوم

گـردد. شود و طبق آن، كلمـه «پـا» جـايگزين شـخص ميء بجاي كل» وارد عمل ميمجاز «جز

است. بنابراين   ها بودن» بر پايه همين مجاز شكل گرفتهاصطالحي مانند «پاي ثابت همه مهماني

  اين اصطالح به «درگير شدن شخص در مشكالت و نداشتن راه حل» اشاره دارد.  

  پا كج گذاشتن - 

«زندگي، حركت در مسير» اسـت،  ةتاري شبيه ساختار باال دارد. استعاراين اصطالح نيز ساخ

كنـد. سـازي ميسان وارد مسير كج و غيرمسـتقيم شـدن، مفهومهكار غير قانوني انجام دادن را ب

  شود.  سپس، طبق مجاز «جزء بجاي كل»، پا جايگزين شخص انجام دهنده كار غير قانوني مي
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د بررسي ديديم، اكثر قريب به اتفاق مجازهاي بكار رفتـه در هاي مورطور كه در نمونههمان

ساختار استعجازي اين اصطالحات، مجازهاي «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» و «جـزء بجـاي كـل» 

ها و نقش و كاركرد آنها بـر انتظار است و به ماهيت اندامهستند. اين مسأله كامالً طبيعي و قابل

هـا و كاركردهـايي گـوش، زبـان، دنـدان و دسـت داراي نقشهايي مانند چشم،  گردد. انداممي

شـوند. هـا ميهـا و نقشهستند كه طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجـه) عمـل» جـايگزين آن كنش

شـوند. اصـطالحي اعضايي نظير سر و پا نيز طبق مجاز «جزء بجاي كل» جايگزين شـخص مي

شخصيتي دارد كـه وجـودش نسان بيمثل «بي سرو پا» مبتني بر همين مجاز است كه اشاره به ا

شـود. در گويي تمام وجود و شخصيت شخص در سر و پـايش خالصـه مي  ،فاقد ارزش است

داننـد بنـابراين مورد دل (قلب) هم بايد گفت كه همگان دل را محل احساسات و عواطـف مي

  شود.اين عضو بدن طبق مجاز «محل بجاي محتوا» جايگزين احساسات و عواطف دروني مي

- هاي دخيل در اين اصطالحات، بسته به معاني متفاوتي كـه گـويشرسد استعارهبه نظر مي

هاي بـه ظـاهر متفـاوت، كنند، تنوع زيادي دارند، اما با دقت در اين استعارهوران زبان اراده مي

ن، هاي «انسـاسـازند؛ مـثالً اسـتعارهيابيم كه اكثر آنها مفاهيم مشابهي را به ذهن متبادر ميميدر

ها، اشياء متحرك هستند» و «عواطف، اشـياء حيوان است»، «توجه، موجود زنده است»، «قابليت

سـازي كاركردهـاي شـناختي هسـتند كـه بـه مفهومهاي هستي(متحرك) هستند» همه اسـتعاره

هايي مانند چشم، گوش، دل و زبان بر اساس كلماتي مانند حيوان، موجود زنـده و انتزاعي اندام

تـوان پردازند، بنابراين ميك، كه همگي مفاهيمي ملموس و داراي حركت هستند ميشيء متحر

باشـند. لـذا در همـه ايـن گفت همه اين مفاهيم ملموس متعلق به يك حوزه عيني مفهـومي مي

ها، حوزه مقصد، مجموعه حاالت دروني و شخصيت انسـان، و حـوزه مبـداء، موجـود استعاره

مادي است. حال، اگر جنبه مـادي بـودن ايـن عناصـر را درنظـر   زنده، حيوان وبطور كلي اشياء

هاي مفهومي «كالم، ريسمان است» و «غم، خوراك اسـت» را بگيريم و به اين مجموعه، استعاره

اسـتعاره «خصوصـيات هاي متفـاوتي از كالنخواهيم ديد كـه همـه آنهـا جنبـه  ،هم اضافه كنيم

استعاره، عبارت «خصوصـيات گذارند. در اين كالندروني، اشياء مادي هستند» را به نمايش مي

هاي متفاوت بشري نظير غم خوردن، شجاع بودن، دروني»، همان حوزه مقصد است كه ويژگي

گيـرد توانايي شنوايي، بينايي، تكلم و توجه داشتن و كليه حواس و عواطف انساني را در بر مي

هاي باال را در بر استعارهي موجود در خردهو حوزه مبداء، اشياء مادي است كه تمام مفاهيم ماد
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هاي «زندگي، حركت در مسير است» و «مشكالت، موانع در مسير هستند» نيـز گيرد. استعارهمي

پردازنـد. هايي چون دست و پا ميسازي كاركرد اندامهاي ساختاري هستند كه به مفهوماستعاره

ت موجـود در زنـدگي، حـوزه مقصـد، و ها، زندگي، وقـايع زنـدگي و مشـكالدر اين استعاره

هاي جهتي نظير «خوب، باالسـت»، «بـد، استعارهباشد.  حركت در مسير و سفر، حوزه مبداء مي

تر است» نيز در ساختار بعضي اصطالحات مطـرح شـده در پايين است» و «ارزشمندتر، سنگين

حوزه مقصد، كميـت گر هستند. در اين اصطالحات، حوزه مبداء، حركت عمودي، و  باال، جلوه

هاي بكـار رفتـه در توان گفت كـه فصـل مشـترك همـه اسـتعارهباشد. در كل مييا كيفيت مي

هاي بـدن و خصوصـيات هـا و كاركردهـاي انتزاعـي انـدامسـازي نقشاصطالحات باال، مفهوم

  هاي مفهومي عيني و ملموس است.  دروني انسان بر اساس حوزه

  گيرينتيجه  .٤

ررسي ساختار معنايي گروهي از اصـطالحات زبـان فارسـي بـر پايـه در آنچه گذشت، به ب

ابزارهاي زباني استعاره، مجاز و استعجاز پرداختيم. اين گروه شامل اصطالحات متداول حـاوي 

كار رفته بود. همچنـين   هشد كه نام يكي از اعضاي بدن در آنها بها در زبان فارسي ميواژهاندام

دود شد كه داراي ساختار رده شـناختي واژگـان آشـنا در قالـب اين اصطالحات به مواردي مح

  نحوي آشنا و داراي حالت جوهري بودند. 

در بررسي انجام شده به دو نتيجه مشخص رسيديم؛ يكي اينكه در كنـار اسـتعاره و مجـاز، 

ها دارد و دوم اينكـه، واژهاستعجاز هم نقش پررنگي در ساختار معنايي اصطالحات حاوي اندام

تعجاز دخيل در ساختار معنايي اين اصطالحات از نوع «مجـاز درون اسـتعاره» اسـت كـه در اس

كند. دليل اين دو پديده به ماهيت اصـطالحات آن، استعاره، زمينه را براي ظهور مجاز فراهم مي

، ابتدا اسـتعاره وارد عمـل واژهشود. در ساختار اصطالحات حاوي انداممورد بررسي مربوط مي

و نقش يا كاركرد انتزاعي عضوي از بدن را با يك استعاره مفهومي مناسب و بر اسـاس   شودمي

سـاز ظهـور مجـاز كند. اين عملكرد اسـتعاره، زمينهسازي مييك حوزه عيني و ملموس، مفهوم

شود كه طي آن، عضوي از بدن جايگزين كاركرد، نقش يـا ويژگـي انتزاعـي مربـوط بـه آن مي

، در ساختار اين اصـطالحات هـم حضـور همزمـان مجـاز و اسـتعاره و شود. بنابراينعضو مي

تعامل آنها را داريم و هم ترتيب ابتدا استعاره، سپس مجاز كه منتهي به بروز ساختار استعجازي 

طور كه قبالً اشاره كرديم استعجاز صرفاً بـه معنـي حضـور شود. همان«مجاز درون استعاره» مي
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بلكه اين دو در تعامل با هم هستند و يكي زمينه را براي ظهـور  ،همزمان استعاره و مجاز نيست

كند؛ مثالً در سازد و بدون وجود يكي، ديگري نيز محملي براي بروز پيدا نميديگري فراهم مي

اصطالح «سنگين بودن گوش»، ابتدا توانايي شنيدن كه يـك مفهـوم انتزاعـي اسـت بـر اسـاس 

گردد؛ سـپس در درون ايـن اسـتعاره، سازي ميتند» مفهومها، اشياء متحرك هساستعاره «قابليت

يابد و كلمـه «گـوش» جـايگزين عمـل شـنيدن مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» زمينه بروز مي

تـوان شـد. ميشود؛ پس اگر استعاره فوق وجود نداشت، زمينه عمل آن مجاز هم فراهم نميمي

دارد، بدين ترتيب كه ابتدا يك مفهوم   ١در»گفت، اين نوع تحليل ساختاري، رويكرد «ذيل به ص

گـردد، سـپس، سـازي ميانتزاعي از رهگذر عملكرد استعاره، در قالب يك مفهوم عينـي مفهوم

شود و آن مفهوم انتزاعي را بـا عضـو عينـي و ملمـوس مربوطـه جـايگزين مجاز وارد عمل مي

هومي تا حد ممكن عيني و ملموس كند؛ بدين ترتيب از مفهومي كامالً انتزاعي در ذيل، به مفمي

گر تفاوت معنايي اصـطالحات «سـر بـه زيـر» و تواند توجيهرسيم. اين رويكرد ميدر صدر مي

«سرافكنده» با وجود شباهت ظاهري و مجاز يكسان دخيل در ساختار آنها باشد كه در قسـمت 

  قبل به آن پرداختيم.

دريچه استعاره، مجاز و استعجاز مفهومي همانطور كه ديديم با نگاه به اصطالحات زباني از  

اي از سـاختار توان بـه درك تـازهكه ابزارهايي معمول در حوزه معناشناسي شناختي هستند، مي

هاي اصطالحي در زبان فارسـي اي كه با بررسي انواع ديگر عبارتمعنايي آنها رسيد؛ درك تازه

  تري به خود بگيرد.واند شكل كاملت ها، ميو مقايسه آنها با موارد مشابه در ساير زبان
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١٠- Kövecses, Zoltán. & Gunter Radden. (١٩٩٨). ‘Metonymy: developing a 

cognitive linguistic view’, Cognitive Linguistics, ٧٧–٣٧ ,١ ,٩. 

١١- Lakoff, George. & Mark Johnson. (١٩٨٠). Metaphors We Live By. 

Chicago  : Chicago  University Press. 

١٢- Turner, Mark. (١٩٩١). Reading Minds: The Study of English in the Age 

of Cognitive Science. Princeton: Princeton University Press. 

  



 ٣٠٥                                   بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطالحات زباني      سال چهاردهم                     
 

 

The Study of the function of Metaphtonymy in the Semantic 
Structure of Idiomatic Expressions in the Framework of Cognitive 

Semantics 
 

Morteza Dastlan, Assistant Professor of Linguistics, Payam-e-Noor University of 
Tehran, Tehran, Iran  
mo.dastlan@pnu.ac.ir 

Received: ٢١/٠٩/٢٠٢١                             Accepted:٠١/١٢/٢٠٢١ 

Abstract 

Idiomatic expressions are a group of words whose meanings are not simply 
predictable by knowing their constituent vocabulary and grammar. This 
paper studies a specific kind of idioms from the viewpoint of cognitive 
semantics and on the basis of Fillmore et al's typology of idiomatic 
expressions (١٩٨٨) and Goossens' opinions on metaphtonymy (١٩٩٠), in 
order to determine the function of metaphtonymy in semantic structure of 
idiomatic expressions. Metaphtonymy is the output of simultaneous 
presence of metaphor and metonymy and their mutual interaction in the 
semantic structure of an utterance. The studied idioms are selected from 
popular body expressions with familiar lexical items within familiar 
grammatical patterns with substantive structure. In this study, two basic 
findings are obtained: First, beside metaphor and metonymy, metaphtonymy 
is also frequent in the semantic structure of body idioms. Second, the 
metaphtonymies in these idioms are of the type "metonymy within 
metaphor" in which the metonym is inside the metaphor i.e. the metaphor 
paves the way for the appearance of metonymy. These findings can be dealt 
with in a bottom-up approach in which a metaphor primarily conceptualizes 
the abstract function or property of an organ of the body in terms of a 
concrete conceptual domain; then, within that metaphor, an appropriate 
metonym replaces that abstract function or property with the name of the 
attributed organ. In this way, an absolutely abstract concept in the bottom is 
developed into an overall concrete concept.   
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