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  چکیده
ديدگاه  ةسايدر حنا يعقوب یةحکا ؛دروز بلغرادمعنايی را در سطح واژگانی رمان  چند ،پژوهش حاضر

دگاه در دهد. هدف، تبیین چگونگی کارکرد اين دي مورد بررسی قرار میشناسی واژگانی شناختی  معنی
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 مقدمه . 1

از جمله موضوعات مطرح در  ،است  ترجمههای  ترين چالش کی از مهمابهام واژگانی که ي

را  (polysemy) یچندمعنايو  (homonymy) نامی هم است کهشناسی معنايی  زبان

برند که معانی متعدد نامربوط  هايی به کار می نامی را در اشاره به واژه هم. »گیرد دربرمی

هايی دارای  شاره به واژهکه چندمعنايی در ا حالی، در)مانند شیر، شانه، و تار در فارسی(دارند 

چندمعنايی واحدهای واژگانی، . »(97-96 1392 ،مهند )راسخ« رود مرتبط به کار میمعانی 

های  های متفاوت، و در تمام دوره ها، از خانواده زبان ةای جهانی است و در هم پديده

ن مسئله در تري بنابراين مهم .(30 :1393 و صامت جوکندان )افراشی« افتد تاريخی اتفاق می

پیش فرض که با اين نگرد؟ آيا  میاين است که مترجم با چه ديدگاهی به متن  ترجمه

 نگارندگان؟ هدف که باور به چندمعنايی واژگان داشته است يا اينهر واژه يک معنا دارد 

واژگانی شناسی  های موجود در معنی نظريه تبیین چگونگی کارکردحاضر،  ةمقال

و حاصل  ها های بنیادين واژه از ويژگی اصل و که چندمعنايی اينمبنی بر  استشناختی 

تا که آشنايی مترجمان با چنین تحلیلی  و اينهاست سط استعاری معنای سرنمون آنب

در اين . بگذاردتأثیر مثبت  ارائه شده از سوی آنان ةکیفیت ترجم برتواند  چه حد می

حکاية حنا  ؛دروز بلغراداز رمان چندمعنايی برخی واژگان انتخابی  تحلیلبه  رابطه
  خواهند پرداخت.بر اساس اين ديدگاه  داستان حنا يعقوب ؛/ دروزيان بلگراديعقوب

رمان  ربیع جابر،، رمانی تاريخی با ژانر ادبیات زندان از اثرشايان ذکر است که اين 

نسل امروز ترين نويسندگان  از مطرحاست که  لبنانی نگار جوان و مبتکر  نويس و روزنامه

اثر ادبی خلق  18 ، سال 20در طول نويسندة پر کار،  اين .رود به شمار میجهان عرب 

 ةها از جمله فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. صحن ا به ديگر زبانتر آنه بیش کهکرده 

های داخلی لبنان،  داستانی اکثر اين آثار، لبنان و به ويژه بیروت است و به موضوع جنگ

که برندة  اين رمانپردازد.  علل، و عواقب و پیامدهای فاجعه بار انسانی آن میاسباب و 

است، عالوه بر بعد ادبی برجستة آن، به دلیل  2012بین المللی بوکر عربی  جايزة

وسعت واژگان چندمعنای به کار رفته در آن، پتانسیل آن را دارد که به عنوان منبعی 

  مورد استفاده قرار گیرد.ن حوزه های زبانی در اي مناسب برای پژوهش

حاضر است، پیشتر  ةوجود اين پديده در زبان عربی که زبان مورد بحث واژگان مقال

 ةزاده بررسی و مورد تأيید قرار گرفته است. ايشان با بررسی پديد توسط نیازی و حاجی

د شناسان قديم و جديد عرب وجو اند که زبان چندمعنايی در زبان عربی نشان داده
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و آن را از تقسیمات اساسی در  اند  در زبان عربی پذيرفته را )اشتراک لفظی(چندمعنايی 

ا باشد، درمورد کثرت و نهشايد تنها اختالفی که میان آ و اند ارتباط با معانی قرار داده

. قنبری (98 1385 ،زاده )نیازی و حاجیردگی آن باشد شمول و گست ةقلت اين پديده و داير

زبان فارسی پرداخته و ضمن تأيید وجود اين پديده در زبان ررسی اين مسئله درنیز به ب

 ةچندمعنايی پديد»نويس ارائه کرده است:  هم -آوا از چندمعنايی و هم یفارسی تعريف

ک خود حداقل ي بیش از يک معنی است که در معانی مربوط به واحدهايی از زبان با

مربوط به واحدهای زبانی  ةنويس پديد هم -آوا هم معنايی مشترک را دارا باشند و ةلفؤم

مشترک وجود نداشته   ةلفؤا حتی يک منهاست که در معانی آ با بیش از يک معنی

  .(چکیده 1377 ،)قنبری «باشد

شناسی شناختی در تحلیل چندمعنايی به  اما از نقطه نظر استفاده از ديدگاه معنی

پژوهشی در داخل کشور صورت  ،تون دينیم ةصورت عملی در زبان عربی جز در زمین

های محدودی انجام يافته است. پورابراهیم در  نگرفته است و در زبان فارسی هم بررسی

« در متون دينی در پرتو نظريه استعاره شناختی« يَد»چندمعنايی واژه »ای با نام  مقاله

دست، ارتباطی  ةبه بررسی چندمعنايی اين واژه پرداخته و نتیجه گرفته که معانی واژ

دارند و معنای اصلی، به دلیل کاربردهای استعاری و  )جهتی و ساختاری(مجازی، استعاری 

های معنايی، و در نتیجه چندمعنايی شده است. وی در اين  مجاز مفهومی، دچار توسیع

تواند به  های پیشین می تر از تحلیل بررسی نشان داده است که تحلیل شناختی، منسجم

تزاعی تر معانی ان و باعث درک بهتر و شفاف چندمعنا بپردازد ةعانی يک کلمارتباط م

شناسی  زبان»نیا در پژوهشی با عنوان  . قائمی(69 1392 ،)پورابراهیمدينی خواهد شد 

هايی از  تصويری کلی از اين دانش، با ذکر مثال ةضمن ارائ« شناختی و مطالعات قرآنی

های خارجی،  انداز وارتباط تعبیر با موقعیت شماهمیت مفاهیمی چون چ قرآن کريم،

 1386 ،نیا )قائمیل قرآن نشان داده است شکل و پايه، مسیرپیما و مرزنما و قالب در تحلی

خاستگاه استعاری افعال حسی »ای تحت عنوان  . فیاضی و همکاران در مقاله(1

ش استعاره در به بررسی نق« شناسی شناختی چندمعنی در زبان فارسی از منظر معنی

 1387 ،)فیاضیاند  کان آن را تأيید کردهايجاد چندمعنايی در زبان فارسی پرداخته و ام

مند با رويکردی  چندمعنايی نظام»ای با عنوان  . افراشی و صامت جوکندان در مقاله(87

اند که  نشان داده« در زبان فارسی« شنیدن»تحلیل چندمعنايی فعلِ حسیِ  -شناختی

)افراشی های حسی در زبان فارسی کارآيی دارد  ی فعلر برای ترسیم چندمعنايالگوی تیل
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بررسی »ای به نام  کريمی دوستان و روحی بايگی در مقاله .(29 1393 ،و صامت جوکندان

اند که چندمعنايی فعل  داده نشان« از ديدگاه شناختی« زدن»بک چندمعنايی فعل س

 و مند بوده و ساز ای نظام متناظر آن، پديدهبر مبنای بررسی فعل سنگین « زدن»سبک 

 Conceptual) مفهومی ة، استعار(Categorization) بندی کارهای شناختی نظیر مقوله

metaphor) های تصويری و طرحواره (Image schema) گیری معانی مختلف  در شکل

ند نقش اساسی دار (Radial category) شعاعی ةاين عنصر زبانی در قالب يک مقول

کارشناسی ارشد با عنوان  ةنام . خانبازی در پايان)کريمی دوستان و روحی بايگی، آماده انتشار(

در افعال مرکب زبان فارسی بر اساس  )کشیدن(و )زدن( بررسی چندمعنايی افعال سبک »

تصويری  ةدو طرحوار)زدن( نشان داده است که برای فعل « چهارچوب شناختی بروگمن

توان در  محرکه می -نیرو ةتصويری بر اساس طرحوار ةپنج طرحوار ن()کشیدو برای فعل 

 . ( چکیده 1392 ،)خانبازیفت نظر گر
 

 گرا و نگرش شناختی چندمعنایی در مکتب ساخت. 2

های متفاوتی مورد  شناسی مختلف به صورت چندمعنايی از سوی مکاتب زبان ةپديد

شناختی  مطالعات زبان ةنبررسی قرار گرفته است. صفوی ضمن اشاره به پیشی

ترين  يکی از دقیق ،چندمعنايی واژگانی ةنی در زمینپژوهشگران غیرايرانی و ايرا

داند که  می (Ullmann) های اولمان های صورت گرفته در اين زمینه را پژوهش بررسی

زمانی و درزمانی مطرح کرده و معتقد است که يک  چندمعنايی را از دو ديدگاه هم

داشته است يا در طول معنی زمان چند  يا در يک مقطع زمانی به طور همصورت زبانی 

معنايی مؤثر  . وی چهار عامل را در پیدايش چندزمان معانی متفاوتی پیدا کرده است

 داند: می

های ديگر مثل سفید  نشینی با صورت . انتقال در کاربرد: گسترش معنايی به دلیل هم1

 در سفیدپوست و سفیدبخت.

های متعدد که منجر به چندمعنايی  رد ويژه: کاربرد يک واژه در مشاغل و حرفهکارب .2

گوشی که در منزل به تلفن اشاره دارد اما در میان پزشکان  ةشود مثل واژ آن واژه می

 مصداق ديگری دارد.

 شود. ها که منجر به چندمعنايی واژه می هنرآفرينی: کاربرد استعاری و مجازی واژه .3
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تحت تأثیر « بلندی»فراز که عالوه بر معنای  ةهای بیگانه: مثل واژ يری از زبانتأثیرپذ .4

رود.  نیز به کار می« عبارت يا سخن مهم و پرمعنی»فرانسه به معنای   ةواژ

   .(53-52 1380،)صفوی

گرا، قواعد صوری دستگاه زبان که کامال مستقل از معنا هستند،  در نگرش ساخت

نگرش  اين در. (4 1386 ،نیا )قائمیکنند  انی را تعیین میای زبه ساختار عبارت

هاست. به عبارتی فرض  نشینی واژه ای اتفاقی و محصول هم ها پديده چندمعنايی واژه

نی با نشی های متفاوت و در هم بنیادی در تحلیل چندمعنايی، کاربرد واژه در دل بافت

 .(31 1393 ،)افراشیهای ديگر است  واژه

 Cognitive) شناسی شناختی یشناسان تحت عنوان معن چه امروزه در میان زبانآناما 

semantics) شناسان سه  شود، در اصل، وجوه مشترک آراء گروهی از معنی معرفی می

، (Brugman) بروگمن ، (Lakoff) ، لیکاف(Langacker) ويژه النگاکر اخیر، به ةبره

 (Sweetser) و سويتسر (Talmy) تالمی، (Fauconnier) فوکونیه ،(Johnson) جانسون

  .(65 1382 ،)صفوی« است

شناسی واژگانی شناختی اولین بار توسط بروگمن و لیکاف در بررسی  ديدگاه معنی

ارائه گرديد. طبق اين ديدگاه، دانش زبانی مستقل از ساير قوای  واژه در زبان، معنای

که  (Chomsky) ايانی چون چامسکیگر ذهنی نیست و لذا از اين نظر با ديدگاه ساخت

داند و بر ضرورت جدايی ذهن و زبان  دانش زبان را بعدی مستقل از ساير ابعاد ذهن می

شناسی واژگانی  معنی ةنظري. (73 1393 ،کوک و نیوسان)، تفاوت دارد کند میتأکید 

انی و نیز های شناختی آرم بندی، انگاره مقوله ةهای لیکاف دربار ديدگاه ةبر پاي شناختی

بندی مبتنی بر  مقوله ةديدگاه لیکاف دربار اره و مجاز مفهومی شکل گرفته است.استع

که  دهد مینشان  شرُهای آزمايشاست.  (Rosch) بندی ارائه شده از سوی رُش مقوله

ها و  نمونه ها اشیاء را نه بر اساس اصطالحات نظری ثابت بلکه بر اساس پیش انسان»

عبارتی به . (122 1394، و جانسون )لیکاف« کنند بندی می ی طبقههای خانوادگ شباهت

اطالعات مشابه در  ة)ذخیر (Cognitive economy) شناختیاصل اقتصاد با تکیه برها  انسان

Correlational structure) و ساختار تناسبیيک مقوله( 
)مثل بال که خاص پرنده است نه  ( 

 بندی اين مقوله که اينا را نظم دهند. ديگر نهبسازند و آتوانند مقوالت را  میموجود ديگر( 

هر فرهنگی بر حسب تعامل با رهنگ و يا خرده فرهنگ متفاوت است؛ چرا که ف برای هر

بندی محدوديت  پردازد و محیط برای مقوله بندی می محیط خود و تأکید بر آن به مقوله
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 Idealized) های شناختی آرمانی انگاره ةنظري، ديدگاهبا اتکا به اين لیکاف  .کند ايجاد می

cognitive models)  که  نمودای معرفی  های دانش پیچیده را نظام انهو آرا مطرح کرد

ديدگاه طبق . را دارندزمینه برای سازماندهی فضاهای ذهنی  نقش ايجاد دانش پیش»

اصل  شوند. اين پنج سازماندهی می بر اساس پنج اصلی شناختی ها انگارهاين  ،وی

 ، استعاره(Proposition) ها ، گزاره(Image schema) تصويری ةطرحواراند از  عبارت

(Metaphor)مجاز ، (Metonymy) و نمادپردازی (Symbolism) .»ی ها برخی از انگاره

ما از مکان  ةشوند. مثال تجرب های تصويری ترسیم می بر اساس طرحواره شناختی آرمانی

مانند حجم، مبدأ، راه، مقصد، جزء، کل، باال، پايین، عقب،  تصويری، ةبر اساس طرحوار

که حاصل  های شناختی آرمانی  شود. آن دسته از انگاره جلو و نظاير آن درک می

شوند. مثال ما  اند مبنای تصويری ندارند، بلکه بر اساس قواعدی خاص ساخته می گزاره

ريم. اين انگاره حاصل دانشی سفارش دادن غذا در رستوران دا ةشناختی از نحو ةانگار

 حاصلهای شناختی استعاری  ای است و تابع برخی قواعد است. انگاره واقعی يا گزاره

مبدأ  ة. مثال نگاشت از حوزهستندمقصد  ةمبدأ به حوز ةاز حوز  (mapping) نگاشت

ما در زندگی مشترک راه »ای مانند  شود جمله باعث می)عشق( مقصد  ةبه حوز)سفر( 

ها،  استفاده از کلیشه .(94 1392مهند،  )راسخ« دارای معنی شود« ايم پیموده درازی

 ةدهند نشان« او يک ديويد بکهام جديد است» ةها مثل جمل های بارز و سرمشق نمونه

توان به  واحدهای نمادين نیز میه از هاست. در مورد استفاد کاربرد مجاز در اين انگاره

مثل قالب معنايی بازار که مفاهیمی  ،اشاره کرد (Fillmore) های معنايی فیلمور قالب

  . يابد می یچون خريد، فروش، قیمت و نظاير آن معن

ا را با نهتوان آ دانند که می ها را مقوالتی می شناسی واژگانی شناختی، واژه معنیدر 

، ها واژهدارد که  عنوان میهای شناختی آرمانی بررسی کرد. لیکاف  استفاده از انگاره

ای مفهومی است که  مقوله شعاعی ةمقول»مقوالتی پیچیده به نام مقوالت شعاعی دارند. 

در مورد ، اند  بندی شده يک مفهوم مرکزی سازماندر آن يک يا چند واژه در ارتباط با 

در مرکز اين  ،سرنمونیمعانی يا آن، اصلی شود که معانی  واژه نیز اين گونه عنوان می

طبق . (98 همان)« هستند معانی اصلیای دورتر از  و معانی حاشیهد گیرن قرار میمقوله 

نادر است. چندمعنايی نیز برخالف  ،معنايی اصل و يک ،چندمعنايی اين نظريه

های  بلکه از ويژگی ،حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص نیست ،های غیرشناختی ديدگاه

  است. (Prototype) بنیادين واژه و حاصل بسط استعاری معنی سرنمون
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 ةبا توجه به نظري (Taylor) در اين رابطه نگرش شناختی ديگری هم هست که تیلر

تیلر  ة، آن را ارائه کرده است. نظري(Wittgenstein) های خانوادگی ويتگنشتاين شباهت

تواند معانی متفاوتی از معنی  های معنی است. برای مثال، يک واژه می مبتنی بر زنجیره

شود، معنی  گیری معنی دو واقع می مبنای شکل اشته باشد، که معنی يک،يک تا چهار د

  .(38 1393 ،)افراشیمعنی سه و الی آخر گیری  دو مبنای شکل

لیکاف برای تحلیل چندمعنايی شناختی واژگان انتخابی  ةانديش حاضر از ةدر مقال

 استفاده شده است.
 

 مجاز استعاره و. 3

شناسی شناختی را شکل  ترين بخش مطالعات معنی یبررسی استعاره و مجاز بنیاد

ی اين اتکامفهومی را مطرح کردند.  ةاستعار ةنظري دهد. لیکاف و جانسون اولین بار یم

جايگاه استعاره انديشه است و نه زبان، و استعاره بخشی »است که  نکته نظريه بر اين

ان توسط ماست، و رفتار سازی جه متعارف و معمول مفهوم ةاز شیو مهم و جدايی ناپذير

  .(138 1390)لیکاف، « ما بازتاب درک استعاری ما از تجربه است ةروزمر

شود  يک بیان استعاری محسوب می« وقت طالست»ای مثل  در ديدگاه سنتی جمله

اما در ديدگاه شناختی که استعاره حاصل الگويی شناختی و بخشی از تفکر است نه 

هايی  ها، استعاره ترين اين استعاره ذهنی است. مهم ةعارزبان، اين جمله حاصل يک است

است که در زبان روزمره به صورت ناخودآگاه درآمده است. لیکاف و جانسون در اين 

 کنند:  مهم را گوشزد می ةرابطه دو نکت

مندی با مفاهیم استعاری دارند. پیوند نظام ،های استعاری زبان ما عبارت .1

« جنگ است ،بحث»مفهومی  ةاستعار ،«بحث»ومی چون مثال در مورد مفهبرای 

 يابد:  ما بازتاب می ةها در زبان روزمر متنوعی از عبارت ةگستر ةواسط به

 .«بحث، جنگ است» »

 اند. شما غیر قابل دفاعادعاهای  -

 نقاط ضعف استدالل من حمله کرد. ةبه هم -

 استداللش را نابود کردم. -

 .(14: 1394لیکاف و جانسون، ) «ام هپیروز نشددر هیچ بحثی با او هرگز  -
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مند برای  ای نظام اصطالحات مربوط به قلمرو جنگ، شیوه بینیم میطور که  همان

مفهومی  ةآورند. بخشی از شبک بحث پديد می ةهای نبردگون جنبه ةصحبت کردن دربار

 .بندد سازد و زبان همین مفهوم را به کار می نبرد، مفهوم بحث را تا حدودی مشخص می

های فیزيکی و فرهنگی ما  تصادفی نیستند و بر اساس تجربههای مفهومی  استعاره. 2

درک  ،مثالبرای ؛ تجربی دارند مبنای ،در تعامل با جهان واقعی شکل گرفته و به عبارتی

، بیشتر» مفهومی ةبر اساس استعار« سال گذشته درآمد من باال رفت.»ای مانند  جمله

د شو می ممکناين تجربه بر اساس  درآمد باال رفتنعنی درک شود ي درک می «.است باال

 رود. بیشتری بیفزايیم، سطح آن باال می ةکه اگر به محتوای يک ظرف، ماد

برای درک  است ای شیوه اساساعاره . استاند فرايندهای متفاوتیمجاز و استعاره »

از سوی  .درک کردن است و چیزی با توجه به چیز ديگر و نقش اصلی آن فهمیدن

دهد از چیزی به جای  به ما اجازه می ،يعنی .ای دارد نقش ارجاعی و اشارهمجاز ديگر، 

سازی  . اما مجاز تنها يک ابزار ارجاعی نیست، بلکه نقش زمینهچیز ديگری استفاده کنیم

در مجاز نگاشت وجود . (66 :1394لیکاف و جانسون، )« را نیز بر عهده داردو دريافت  درک

برای اين » ةجمل برای مثال درشود.  معنايی مجزا تشکیل نمی ةون از دو حوزندارد؛ چ

استفاده  «افراد بااستعداد»مجازا به جای  «مخ» ةواژ «پروژه به تعدادی مخ نیاز داريم

)انسان(  به جای يک کل )مغز(مهم تنها اين نیست که از يک جزء  ةشده است. نکت

اصی از انسان يعنی استعداد که با مغز پیوند شود، بلکه انتخاب ويژگی خ استفاده می

منديم،  ا بهرهنهخود از آ در نظام مفهومیما ديگر مجازهايی که از  دارد نیز اهمیت دارد.

مسئول به جای مأمور، محل کار به استفاده از تولیدکننده به جای محصول، توان به  می

قابل توجه اين  ةه کرد. نکتمکان به جای رويداد اشار نهاد ومکان به جای جای مسئول، 

ها، نه تنها ساختار زبان که ساختار انديشه،  همانند استعاره فاهیم مجازی،م»است که 

مفاهیم استعاری، ريشه کنند. اين مفاهیم، همانند  و عملکرد ما را نیز مشخص مینگرش 

 (.71 همان:) «های ما دارند در تجربه
 

بررسی واژگان انتخابی. 4

 حکاية حنا يعقوب ؛دروز بلغرادتر گفته شد، واژگان انتخابی از رمان  طور که پیش همان
تا از نظر معانی متفاوتی که در  شدهاسم انتخاب  پنجفعل و  پنجدر اين رابطه  .است

کار رفته است و نه تمام معانی احتمالی آن در  های مختلف متن بدان معانی به قسمت

مواردی برای بررسی  درو البته  بررسی گرددد بحث ما نیست، خارج از اين کتاب که مور
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معنای سرنمون  که بعضاً چنین به دلیل آن تر شده است. هم ها خالصه تر جمله آسان

شد، قبل از ورود به بحث در هر مورد  در میان جمالت به کار رفته ديده نمی واژه)اولیه( 

ترين معنی يک واژه را  نشان یب»از فرهنگ لغت استخراج شده است.  اولیه معنای

شانداری آن واژه توان معنی اولیه آن تلقی کرد؛ زيرا افزايش معنی در هر واژه باعث ن می

 .(65 1380 ،)صفوی« خواهد شد
 

 ها فعل .4-1

إحترَقَ -

 .(177 2011 ،جابر) «» .1

.(163: 1395 )جعفری، «بوی توتون آتش زده به مشامش رسید.»

 .(15 2011جابر، ) «حترقت دمعتها يوم ترملت.ا» .2

 .(14: 1395)جعفری،  «اشکش از وقتی که بیوه شد خشکید»

دهد.  در زبان عربی ارائه می« حترَقَا» ةشواهدی از چندمعنايی واژ 2و  1های  نمونه

« حترَقَا»ل شعاعی، در تبیین چندمعنايی فع ةهای مقول انگاره ةطبق ديدگاه لیکاف دربار

بايد دنبال يک معنی سرنمون باشیم که ديگر معنی بر اساس آن شکل گرفته باشد. در 

به عنوان  آتش گرفتن و در آتش سوختندر معنای « حترَقَا» ةکاربرد واژ 1 ةنمون

حاصل بسط استعاری معنای  2 ةشود. معنی اين فعل در نمون سرنمون در نظر گرفته می

اين معنای اولیه است.  ةتصويری جسمی شده از تجرب ةرحوارسرنمون و استفاده از ط

جديد بودن اين رسد،  عجیب به نظر می 2 ةبه کار رفته در جمل ةکه استعار دلیل اين

به صورت ناخودآگاه درآيد و برای  تاقدر به کار نرفته  در زبان روزمره آناست که   استعاره

ا که هنوز جزو دانش شناختی فهم معنای آن نیاز به قدری انديشیدن هست؛ چر

ديگی پر »تصويری  ةناخودآگاه ما در نیامده است. در واقع نويسنده در اينجا از طرحوار

زن  آتش دل اين بیوه به اين گونه که ،بهره گرفته است« از آب روی آتش جوشیدن

همسری شعله کشیده که اشک ديگ چشمش را تبخیر کرده  های بی چنان در طول سال

 .ه استو خشکاند

    آتش گرفتن                                    خشکیدن                     
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خَفَقَ  -

 .(14 2011جابر، ) «» .3

 .(14: 1395)جعفری،  «)تکان خورد(درآمد تکان به های آويزان  پارچه»

.(137 2011جابر، ) «». 4

 .(127: 1395)جعفری،  «مرزند. ةشان لرزيد و احساس کردند در لب دل»

دار است.  ژه در نظر گرفت که نوعی تکان نبضتوان معنای سرنمون اين وا را می 3 ةنمون

بسط معنايی جديدی است که فهم آن نیازمند انديشه است. دقت در آن نشان  4 ةنمون

زديکی با قلب، به جای آن استفاده شده است و دهد معده مجازا به دلیل مجاورت و ن می

در انسان است که آن را درست « تپش قلب» ةتصويری حاصل از تجرب ةدلیلش طرحوار

   کند. در سرمعده احساس می

 تکان خوردن              لرزيدن                                                 

داخَ - 

 .(36 2011ابر، ج) «» .5

 .(34: 1395)جعفری،  «از شدت درد سرگیجه گرفت»

 .(167 2011جابر، ) «» .6

 .(154: 1395)جعفری،  «ايستادند از بوی نان سرمست شدند جلوی نانوايی که»

گیج »ه است. نقش معنای سرنمون واژ 5 ةهای باال معنای بکار رفته در نمون در نمونه

و  ،به صورت انتزاعی درآمده 6 ةکند، در نمون بازی می« سر»را که در اين نمونه « رفتن

هوشیاری را از آن  ،مجازی در نظر گرفته شده که بوی نان« سر»برای روح انسان 

 گیرد. می

 تن   سرگیجه گرف              سرمست شدن                                           

کَسَرَ -

 .(51 2011جابر، ) «» .7

 .(47: 1395)جعفری،  «... و نه شکستندها را  شاخهنه »

 .(12 2011جابر، ) «» .8

ن، مسیحیان را دروزيا که سه هفته به طول انجامید، يیو کشتارها ها بعد از درگیری»

 .(11: 1395)جعفری،  «شکست دادند

 .(108 2011جابر، ) «». 9
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 .(100: 1395)جعفری،  «)باطل کرد( ا سالم کرد و طلسم را شکستنهبه آ»

 .(120 2011جابر، ) «» .10

 .(111: 1395)جعفری،  «او را سست کرد ةدختر اراد»

در معنای شکستن به عنوان سرنمون در نظر گرفته « کَسَرَ» ةکاربرد واژ 7 ةنموندر 

حاصل بسط استعاری معنای سرنمون و  10تا  8 ةشود. معانی اين فعل در نمون می

( 8) ةاين معنای اولیه است. در نمون ةتصويری جسمی شده از تجرب ةاستفاده از طرحوار

يک ظرف  ةبه منزل« رادتهإ» 10 ةدر نمون و« السحر» 9 ةمون، در ن«نییحیمسـال»

 توان آن را شکست و خُرد کرد.  شکستنی در نظر گرفته شده است که می

 باطل کردن                    شکست دادن             

                                                                      

 شکستن                                                             سست کردن   
 

مَسَحَ -

 .(68 2011جابر، ) «» .11

 .(62: 1395)جعفری،  «صورتش را پاک کرد»

 .(85 2011جابر، ) «تمسح عند بیت بسترسکنس وتتغسل الثیاب و» .12

.(78: 1395)جعفری،  «کند و رفت و روب می شويد می بسترُس رخت ةدر خان»

 .(64 2011جابر، ) «» .13

 .(59: 1395)جعفری،  «کرد ش وارسی میهصورتش به سمت من بود و طبیعت را با نگا»

پاک »در معنای سرنمون « مَسَحَ» ةشواهدی از چندمعنايی واژ 13تا  11های  نمونه

معنای سرنمون اين فعل  11 ةدر نمون« حَمَسَ» ةدهد. بنابراين معنای واژ ارائه می« کرد

نیز حاصل بسط استعاری معنای سرنمون است.  13و  12ی  ها خواهد بود. معانی نمونه

شخصی است که با کشیدن دست روی  11 ةتصويری عینی حاصل از نمون ةطرحوار

نیز چیزی  12 ةکند. نمون صورت چیزی مثل اشک يا گرد و غبار را از روی آن پاک می

 ةشود. اما در نمون ای برای گردگیری به دست اضافه می که پارچه یه آن است جز اينشب

چشم گذاشته شده که گويی  ةکرد، به عهد بازی می 11 ةنقشی که دست در جمل 13

طراف طبیعت شود که استعاره از گرداندن نگاه در ا چون دستی روی طبیعت کشیده می

         ت.و وارسی کردن آن اس
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                                      روبیدن                 

 پاک کردن                                                           

                 وارسی کردن          
 

 ها اسم .4-2

جلد: -

  .(10 2011جابر، ) «» .14

 «سعی دارم بلندش کنم اما نا ندارمکه  های سنگین پر از استخوانيک مشت پوستم، »

 .(10: 1395)جعفری، 

 .(12 2011جابر، ) «» .15

 .(11: 1395)جعفری،  «یدنددر برده بودند، به بیروت کوچ که جان سالم به آنان»

16 .«» 

  .(21 2011جابر، )

که جلوی در  نگريست تیماجی های چرم کفشهای چوبی و  صندلبه زيرچشمی »

 .(19: 1395)جعفری،  «ورودی جفت شده بود

 14 ةتوان به نوعی نمود آن را در نمون ه می، پوست است ک«جلد»معنای سرنمون 

« ای سنگین حمل کردن کیسه» ةبسط استعاری طرحوار ،چند که خود اين جملهديد هر

جا نويسنده، شدت الغری شخصیت داستان را با تشبیه پوست او به  است که در اين

ش بدن تواند وزن که از شدت ضعف نمیهای اوست نشان داده  ای که پر از استخوان کیسه

 و به کار رفته« جان»پوست مجازا به جای  15 ةرا تحمل کرده و سرپا بايستد. در نمون

پوست، اشاره به پوست  16 ةقرار دارد. در نمونش گويی پوست ظرفی است که جان درون

  سازی، معنای چرم پیدا کرده است.  ورود به قالب معنايی صنعت چرم باحیوان است که 

 ان                                      ج                

 پوست                                                             

            چرم                                   

 لةسقا -

 .(30 2011جابر، ) «» .17
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کشتی بخار برخورد  ةو به بدن خورد میآويخته از طنابی ديد که تاب  چوبیِ ةپل»

 .(29: 1395)جعفری،  «کرد می

 .(175 2011جابر، ) «» .18

 .(161: 1395)جعفری،  «اره کردند  پل چوب ةعرش نروز سوم برای ساخت»

19. «» 

 .(74 2011جابر، )

ای چوبی ه روی داربستهای آهنی،  با چرخبستند و  ها می ها را دور سنگ طناب»

 .(68: 1395)جعفری،  «گذاشتند می

ها برای  دخیل به معنای بندر. مکان توقف کشتی ةواژ  ، ، ،اسقاله

 .(و  )دهخدا: ذيل کلمات و کشتی  ل متحرک بین ساحلتخلیه و بارگیری، پ

به اين  19تا  17های  يک از نمونه است که در هیچ )اسکله(بندر معنای سرنمون اين واژه 

های  تصويری معنای سرنمون اين واژه، رديفی از چوب ةمعنی نیامده است. طرحوار

افقی است که اسکله را شکل  چیده شده در کنار هم روی يک چهارچوب و به صورت

تری از آن که  نوع ساده 17 ةطنابی کشتی که در نمون ةدهد. بسط اين تصوير به پل می

شود و تنها تفاوت آن با معنای سرنمون چرخش آن از  شامل يک پله است ديده می

حالت افقی به عمودی است و چهارچوب آن که به جای چوب يا فلز، طناب است. در 

پل چوبی که دقیقا شبیه اسکله است اطالق شده است و  ةن واژه به عرشاي 18 ةنمون

 ةتنها تفاوت آن با معنای سرنمون امتداد يافتن آن تا سمت ديگر رودخانه است. در نمون

کنند اطالق شده است که  به داربستی که کارگران و بنايان روی آن نشسته و کار می 19

تواند به صورت  يک طبقه است اشاره شده که میای از آن که  ساده ةدر اينجا به نمون

مورد نیز شاهديم که   عمودی و برحسب طول ساختمان گسترش يابد. بنابراين در اين

تواند باعث تعدد معنايی يک واژه شود  های تصويری چگونه می کار گرفتن طرحواره به

 حتی اگر معانی انتزاعی از آن اراده نشود.

 

 داربست                                  طنابی( )پله نردبان طنابی  

                                                                      

 )اسکله(پل                                                            بندر  ةعرش      
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طَرف -

 .(30 2011جابر، ) «ی الصدرعار فی طرف المرکب جلس رجل أبیض الشعر» .20

 .(28: 1395)جعفری،  «نشسته بود لخت ی و باالتنهمردی سپیدمو ،در عقب کشتی»

 2011جابر، ) «.و.. طرف العین القباقیب الخشبب هو يریأمام جامع السرای ومرّ » .21

21). 

 و ... های چوبی گذشت، زيرچشمی به صندل از جلوی مسجدجامع سرای که می»

 .(19: 1395)جعفری،  «نگريست.

 .(23 2011جابر، ) «قیه لکن الذعر شلّ أطرافه.حاول أن يحرک سا». 22

)جعفری،  «خواست تکانی به پاهايش بدهد اما ترس دست و پايش را شل کرده بود.»

1395 :22). 

( به کار گرفته شده است. 20) ةبه معنای انتها و پايان در نمون« فطَرْ»معنای سرنمون 

 ةاشاره شده است. نکتچشم(  ة)گوشبه انتهای چشم  ی( طبق همین معن21) ةدر نمون

جا خالی از لطف نیست، اين است که در زبان عربی  جالب توجه که اشاره به آن در اين

به کار رفته است که دلیل آن مجاز استفاده « چشم»به تنهايی در معنای « فطَرْ» ةواژ

که جزئی از چشم بوده به کل آن اطالق « فرْطَ»از جزء به جای کل است و از اين رو 

عینی سر و ته داشتن اشیاء، باعث شده است،  ة( طرحوار22) ةگرديده است. در نمون

نام « أطراف»دست و پا به عنوان اول و آخر يا ابتدا و انتهای بدن در  نظر گرفته شده و 

 گیرد. 

 شمچ ةگوش                       م  چش     

 انتها                                                                       

      دست و پا                                                            

-  

 .(12 2011جابر، ) «» .23

 «کرد های رنگارنگ بازی می پروانه رفت و با چهار دست و پا می ،تانهباربارا در آس»

 .(12: 1395)جعفری، 

 .(128 2011جابر، ) «» .24

 .(119: 1395)جعفری،  «اند از عینبال آورده افَرَسب باالی درش ر»
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ورود اين  24 ةست. در نموندر معنای سرنمون به کار رفته ا« » ةواژ 23 ةدر نمون

واژه به قالب معنايی فن معماری باعث خلق معنای جديد و تعدد معنايی آن شده است. 

 ةها و زير حاشی فرسب عضو افقی نمايان در معماری باستانی است که روی سرستون

   افقی کتیبه قرار دارد.

 آستانه                   فرسب                                                 

مرکز -

 .(14 2011جابر، ) «» .25

 .(13: 1395)جعفری،  «پُستش را ترک کرد يکی از نگهبانان»

 .(21 2011جابر، ) «» .26

 .(20: 1395)جعفری،  «ش شده بودا پاتوق صبحگاهی ،ورودی بندر ،اين اواخر»

صیغه اسم ظرف از رکز بالفتح است که به معنی چیزی نوکدار » «مرکز»در اصل لفظ 

 ة. بنابراين طرحوار)دهخدا: مدخل مرکز(« مثل نیزه و جز آن در زمین فرو بردن است

به  25 ةمیخ از طريق بسط استعاری در نمونجای کوبیدن يا  نیزهتثبیت  مکانتصويری 

گويی فرد خود را چون میخ  ت،به معنای پاتوق درآمده اس 26 ةو در نمونمعنای پُست 

 ای بر اين مکان دوخته و خود را در آن تثبیت کرده است.  يا نیزه

 پُست                                                      

 بردن میخ يا نیزهل فرومح                                                                 

            پاتوق                                   

 

 نتیجه . 5

 – دروز بلغرادچندمعنی از میان واژگان رمان  ةده واژطور که مالحظه شد،  همان

مورد تجزيه و تحلیل لیکاف و بروگمن  ةاساس اصول نظريبرانتخاب گرديد و  يعقوب 

 يج زير به دست آمد:نتاگرفت و قرار

که چندمعنايی نه  شناسی واژگانی شناختی مبنی بر اين ديدگاه معنی کارآيیاثبات  .1

بسط  ةهای بنیادی واژه و نتیج حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص بلکه از ويژگی

استعاری معنای سرنمون است.

اهیت ارتباط ريشه در م ،اثبات صحت اين ديدگاه که بسط استعاری معنای سرنمون .2

 کارآمدیبا توجه به  ،انسان با جهان خارج داشته و به عبارتی دارای بنیانی تجربی است
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زبان عربی که در اين پژوهش نشان داده اين ديدگاه در تحلیل چندمعنايی واژگانی در 

شد.

در به عنوان راهی برای حل مشکالت پیش روی مترجمان اين تحلیل  کارآمدی .3

که به بهبود هر چه بیشتر کیفیت ترجمه ح واژگان چندمعنی يابی صحی معادل

 انجامد. می

 منابع 
مند با رويکردی شناختی؛ تحلیل  چندمعنايی نظام»، سجاد صامت جوکندانو سید افراشی، آزيتا

، دانشگاه گیالن، 59-29، 30 ش ،ادب پژوهی ،«در زبان فارسی« شنیدن»چندمعنايی فعلِ حسیِ 

 .1393زمستان 

کاوشی در ، «در متون دينی در پرتو نظريه استعاره شناختی «يَد» ةچندمعنايی واژ» ،راهیم، شیرينپوراب
، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 82-69، 1 ، سال دوم، ششناسی قرآن کريم های زبان پژوهش

 .1392اصفهان، بهار و تابستان 

 .1395افراز،  ،، تهرانداستان حنا يعقوب ؛دروزيان بلگرادجعفری، فاطمه، 

بررسی چندمعنايی افعال سبک )زدن( و )کشیدن( در افعال مرکب زبان فارسی بر »خانبازی، شقايق، 

ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  کارشناسی ة، پايان نام«اساس چارچوب شناختی بروگمن

 .1392دانشگاه شیراز، 

 .http://www.vajehyab.com ،آنالين ،نامه لغت ،اکبر دهخدا، علی

 ، چاپ سوم،سمت ،تهران ،ها و مفاهیم شناسی شناختی؛ نظريه درآمدی بر زبان ،مهند، محمد راسخ

1392. 

، فرهنگستان ةنام ،«شناسی شناختی اه معنیهای تصويری از ديدگ طرح ةبحثی دربار» ،صفوی، کورش

 .1382تابستان  ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،85-65، 21  ش
، فرهنگستان 67-50 ،18 ، شفرهنگستان ةنام ،«نگاهی تازه به مسئله چندمعنايی واژگانی»،                     

 .1380پايیز  زبان و ادب فارسی،

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر »سادات و همکاران، فیاضی، مريم

 .1387، دانشگاه گیالن، زمستان 110-87، 6  ، شادب پژوهی، «شناسی شناختی معنی

، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 26-1، 30، ش ذهن، «شناسی و مطالعات قرآنی زبان»نیا، علیرضا،  قائمی

 .1386اسالمی، تابستان 

 ،شناسی کارشناسی ارشد زبان نامةپايان ،«بررسی مسئله چندمعنايی در زبان فارسی» ،قنبری، عاطفه

 .1377 ،دانشگاه عالمه طباطبايی
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از ديدگاه  «زدن»بررسی چندمعنايی فعل سبک »بايگی، و زهرا روحی کريمی دوستان، غالمحسین

 .جستارهای زبانیانتشار در  ة، آماد«شناختی

، رهنما ،چگنی، تهرانابراهیم  ة، ترجمدستور زبان جهانی چامسکی جی و مارک نیوسان،.کوک، وی

 .1393 چاپ دوم،

ابراهیمی، هاجر آقا ة، ترجمکنیم ها زندگی میهايی که با آن استعارهمارک جانسون، لیکاف، جورج و 

.1394نشر علم، ، تهران

؛ مبنای تفکر و ابزار استعارهکتاب از سجودی، فرزان  ة، ترجم«معاصر استعاره ةنظري»لیکاف، جورج، 
 .1390مهر، چاپ دوم،  ةسور ،تهران ساسانی،فرهاد ، به کوشش زيبايی آفرينی

دانشکده ادبیات و علوم  ةفصلنام، «پديده چندمعنايی در زبان عربی»، زاده ، شهريار و مهین حاجینیازی
 .1385 ، بهار100-81، 177 ، شانسانی دانشگاه تهران

 
 


