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 چکیده
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  را معنی حاضر مطالعة بنابراین،. کندمی عمل سلول یک همانند معنی که دهدمی نشان پژوهش این
 طرحواره طبق. کندمی پیشنهاد شناختیـسلولی ایطرحواره را آن و دانسته فیزیولوژیک سلولی مثابهبه

 مثال) ندهز موجود یک تولد مثابه به زبان در معنی گیریشکل مطالعه، این در پیشنهادی شناختی-سلولی
  رد معنی» و «انسان» ،«پروانه» تولد بنابراین،. گیردمی شکل مرحله سه در که است( پروانه یا انسان
 رد نطفه پروانه، مورد در تخم) واحد/سلول یک موارد، این همه در. کنندمی پیروی واحد الگویی از «زبان
 مذکور سلول/واحد بعدی، مرحله در. دارد قرار آغازین مرحله در( زبان مورد در واژه همچنین و انسان مورد
 انسان، مورد در استخوان/گوشت به نطفه تبدیل پروانه، مورد در شفیره و کرم به تخم تبدیل) نموده رشد
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ABSTRACT 
 
This study aims to propose a new definition of ‘meaning’ using corpus linguistics. 
The framework used in the current study is the Dooley and Levinsohn’s (2001) model 
of functional-cognitive approach. The corpus of the study contains 4 narratives (two 
English narratives and two Turkish ones). The results of the study show that meaning 
develops like a cell. As far as the study is concerned, meaning, as a physiologic cell, 
can be imagined as a cellular-cognitive schema. According to the cellular-cognitive 
schema, meaning is built in three steps like giving a birth (to a baby or a butterfly). 
That is, the birth of a baby, a butterfly, and meaning follow the same pattern. In the 
mentioned items, a cell or a unit (caterpillar regarding butterfly, sperm regarding 
baby, word regarding meaning) is located in the initial step. In the second step, there 
happens to be a cell/unit growth (butterfly: egg, caterpillar, chrysalis, butterfly; baby: 
sperm, getting flesh/bone, baby; language: word gets new information). And in the 
final step, the cell/unit turns into a live creature (a caterpillar turns into a butterfly, a 
sperm turns into a baby, a word gets its meaning). Each of the items is produced in its 
context (sperm in mother’s womb, butterfly in its living environment, and language 
in linguistic context). 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.314666.779 
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 مقدمه .1
 شناسی ازمطالعه حاضر بر آن است تا به مدد علم زبان

ادبیات و زبان بهره جسته و در تالش برای ارائه تعریفی 

 ترینباشد. مهم« گیری معنی و تحلیلشکل»شناختی از 

پرسش مطالعه پیش روی این است که معنی چه زمانی شکل 

 نشود، معنی با آن در دروای بیان میگیرد؟ آیا وقتی واژهمی

گیرد؟ برای آن واژه وجود دارد یا در مراحل بعدی شکل می

پاسخ دادن به این مسئله اساسی از پیکره زبانی استفاده خواهد 

خی توان امیدوار بود تا پاسشد. با بکارگیری پیکره زبانی می

 مناسب برای سؤال مطرح شده یافت.

گیری معنی اطالعات یکی از عوامل مؤثر در شکل

( در جمله است. مروری بر prior knowledgeپیشین )

ف ترین تعاریدهد که یکی از مرتبطادبیات پژوهش نشان می

توان در ارائه شده پیرامون مفهوم اطالعات پیشین را می

( با استفاده از ۱۵0-۱۴۹: 20۱0ول، ( )یYuleدیدگاه یول )

 (Sanford and Garrod( )۱۹8۱گاراد )سنفورد و مثالی از 

 مشاهده نمود.

(1) John was on his way to school last Friday. 

He was really worried about the math lesson. 

 هفته گذشته، جان در مسیر مدرسه بود.

 نگران درس ریاضی بود. او واقعاً

بیشتر »کند: چنین نقل می (۱۴۹: 20۱0جورج یول )

افرادی که از آنها خواسته شد تا حدس بزنند طبق دو جمله 

« آموز معرفی کردند.مذکور، شغل جان چیست، جان را دانش

البته، علت چنین تصوری این است که در جمالت مذکور، 

اشاره مستقیمی به شغل جان نشده است. همچنین، یول بر 

سه معتقدند جان با اتوبوس به مدراین باور است که بیشتر آنها 

 های مربوط به جان، ارتباطی مستقیمرفته است. تمامی تحلیل

ارد. د« رفتن به مدرسه»با فرهنگ و تجربیات شخصی ما از 

تواند با قایق و یا با شنا کردن این در حالی است که جان می

 نیز به مدرسه رفته باشد.

د که کنیول در بخش بعدی تحلیل خود اشاره می

( افراد با افزوده شدن اطالعات احتمالی inferenceاستنباط )

یل تواند تحلتغییر بوده و می بعدی در مورد شغل جان، قابل

آنان در مورد جمله را تکمیل و یا تغییر دهد. یول جمله بعدی 

 کند:را چنین نقل می

(2) Last week, he had been unable to control 

the class. 

 ذشته، او نتوانست کالس را کنترل کند. هفته گ

با شنیدن جمله سوم، بیشتر خوانندگان بر این باور 

آموز نبوده و معلم است. او احتماال خواهند بود که جان دانش

با اتومبیل شخصی خود به مدرسه رفته و نه با اتوبوس. در 

حقیقت، تصور ما از شغل جان و همچنین نحوه رفتن او به 

شود. حال به تر میمیل شدن اطالعات کاملمدرسه با تک

 جمله چهارم بنگرید:

(3) It was unfair of the math teacher to leave 

him in charge. 

 منصفانه نبود که معلم ریاضی مسئولیت کالس را به جان بسپارد.

یول معتقد است که با شنیدن جمله بعدی، بیشتر 

گردند و شغل ازمیخوانندگان مجددا به تصور اولیه خود ب

آموز )احتماال مبصر کالس( جان را نه معلم ریاضی بلکه دانش

تلقی خواهند نمود. اما با شنیدن جمله نهایی، نظر آنها دوباره 

 یابد:تغییر می

(4) After all, it is not a normal part of a 

janitor’s duties. 

 ت.با این همه، مراقبت از کالس از وظایف سرایدار نیس

با شنیدن جمله آخر تحلیل ما از مفهوم مدنظر تکمیل 

شود. یول بر این باور است که شاید چنین چینشی از می

جمالت اندکی مصنوعی به نظر رسد اما نمونه مذکور به ما 

دهد که چگونه تحلیل ما در مورد یک موضوع خاص نشان می

« گیری تحلیلشکل»گیرد و از آن به شکل می

(interpretation buildingیاد می )(۱۵0: 20۱0یول، ) کند .

گیری تحلیل همان طرحواره کند که شکلاو، همچنین، نقل می

(schema.است ) 

نماید که مثال یول فراتر از افزودن این نکته ضروری می

گیری معنی است. آنچه در نقش اطالعات پیشین در شکل

کند، افزوده شدن معنی در مثال مذکور کمک می فراهم ساختن

اطالعات نو در بافت زبانی است. به عبارت دیگر، با دریافت 

اطالعات جدید، فهم ما از بافت زبانی و درنتیجه معنی مدنظر 

 شود.تر میکامل
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 پیشینه تحقیق .۲

دهد مطالعات اندکی مروری بر پیشینه پژوهش نشان می

و مباحث مربوط به اطالع پیشین گیری معنی پیرامون شکل

و  (۱۹8۱سنفورد و گاراد )صورت پذیرفته است. عالوه بر 

 ترین آثار مربوط بهترین و گسترده، یکی از مهم(20۱0یول )

 .Dooley, R. Aدولی و لوینسون )حوزه گفتمان مربوط به 

and Levinsohn, S. H.( )200۱) باشد که در آثاری می

 (20۱۷نورزهی )و نیز  (20۱0دلفروز )، (200۹رابرتز )نظیر 

اظمی کگرا از جمله به کار رفته است. در کنار دیگر آثار نقش

، هیچ یک از آثار مذکور به ارائه الگوی شناختی از (20۱3)

های معنی نپرداخته است. البته برخی مطالعات دیدگاه

اند. برای نمونه، شناختی/تکوینی به موضوع زبان داشته

-( دیگاه تکاملی به زبان را گزراش میBickertonبیکرتون )

کند. وی معتقد است زبان نیز همراه با انسان تکامل یافته 

ی اهای سازگارانهشمار مکانیسمست، زیرا زبان یکی از بیا

رتون، بیکاست که در طول مدت تکامل، گسترش یافته است )

( به Lakoff(. همچنین، از سوی دیگر، لیکاف )۷۵: ۱۹۹0

 The Neural Theory ofنظریه نورونی استعاره )

Metaphor( معتقد است ) ،2008لیکاف .) 

مطالعه پیش روی از دو جنبه اهمیت دارد. الف( پیوند 

هایی از شعر و داستان کوتاه شناسی )نمونهادبیات و زبان

بعنوان پیکره زبانی مطالعه حاضر انتخاب شده تا بتوان از 

طریق آن به ارائه تعریفی شناختی از معنی و تحلیل دست 

ئه تعریفی مبتکرانه و خالقانه از معنی زبانداد(، ب( ارا

 شناختی. 

 چارچوب نظری .3
چارچوبی زایا و کاربردی در  (200۱دولی و لوینسون )

( است که discourse structureحوزه ساخت گفتمان )

( به زبان functional-cognitiveشناختی )-نگرشی نقشی

می که شنونده از طریق آن با گفتمان دارد. طبق این دیدگاه، نظا

شود. های زبانی محدود نمیدر ارتباط است تنها به ساخت

تر، نمودِ چگونگی ظهور و بلکه، این نظام در سطحی بنیادین

های زبانی که سخنگویان ذخیره مفاهیم در ذهن است. صورت

-از آن بهره گرفته و در تشکیل این نظام نقش مهمی ایفا می

شناختی حاکی از آن است که نحوه مطالعات روان کنند. اما

سازی و به یاد آوردن هر گفتمانی توسط شنونده ادراك، ذخیره

تا حدی منطبق بر آن چیزی است که بیان شده است. دیگر 

 mentalمواردی که به ذهن شنونده در غالب نمود ذهنی )

representation) کند، اطالعات پیشین گفتمان خطور می

بینی او از منظور گوینده جهان اطراف و همچنین پیشوی از 

 است. 

گفتنی است که اطالعات پیشین و منظورشناسی گوینده 

های مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر، در فرهنگ

ممکن است بخشی از یک جمله در فرهنگ الف اطالعات 

پیشین باشد، در حالیکه همان بخش در فرهنگ ب اطالعات 

( با new informationو در حوزه اطالع نو )پیشین نبوده 

گیرد. بنابراین، خواننده یا های خاص خود قرار ویژگی

شنونده با توجه به فرهنگ خود، اطالعات دریافتی را در 

 دهد.بخش اطالعات پیشین یا اطالع نو قرار می

 پیکره پژوهش

پیکره زبانی پژوهش حاضر در دو بخش انگلیسی و 

انگلیسی، یک اثر از توماس هاردی  ترکی است. در بخش

جورج ای از ( به همراه نمونه۱۹۹۴( ، Watsonواتسون ))

 «کوتوله»و در بخش ترکی، داستان جیرتدان  (20۱0یول )

شتر و »( به همراه داستان دوه ایلن قاتیرالر ۱3۹۷نعمت، )

( انتخاب شده است. علت ۱3۹۶حریری اکبری، « )اطرهاق

اصلی انتخاب مواد زبانی مذکور در دو بخش است؛ الف: 

های مورد بررسی به نحوی است گفتمانسازی در خردهمعنی

تر معنی کمک تواند ما را در شناخت بهتر و شناختیکه می

ی در این پژوهش به ما های زبانکند. به عبارت دیگر، داده

کمک خواهد کرد تا الگوی مد نظر از معنی مبتنی بر پیکره 

ن های زبانی در ایباشد و نه فقط شم زبانی نویسنده. ب: داده

زبانی ای بینمطالعه تنها از یک زبان نبوده و مطالعه

(crosslinguisticبه شمار می ).آید  

  روش پژوهش
ها و اشعار ترکی و انگلیسی با در مطالعه حاضر داستان

برگفته از  (200۱دولی و لوینسون )استفاده از مفاهیم گفتمان 

قرار  مورد بررسی« معرفی مفاهیم پایه تحلیل گفتمان»کتاب 

، (200۹رابرتز )خواهد گرفت. روشی که در آثاری نظیر 

نیز از آن استفاده شده  (20۱۷نورزهی )و نیز  (20۱0دلفروز )

است. در برخی موارد، برای غنای جنبه نظری کار، از نظریات 
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نیز استفاده خواهد شد. افزودن  (20۱0یول )سو همچون هم

ی این ننماید آنچه در بررسی پیکره زبااین نکته ضروری می

گیری معنی است. تحقیق به دنبال آن هستیم، نحوه شکل

های زبانی این پژوهش، خواه شعر توماس بنابراین، داده

نوشته ووقار « کوتوله»هاردی خواه روایت ترکی جیرتدان 

گیری معنی و تحلیل مورد سنجش نعمت، تنها از حیث شکل

-ییاهای زیبو ارزیابی قرار گرفته و مسائل مربوط ویژگی

شناختی شعری و ... مدِ نظر نخواهد بود. برای به دست دادن 

گیری معنی و تحلیل در زبان، در گام نخست طرحواره شکل

های مطالعه خواهیم پرداخت. آنگاه، روند به بررسی داده

گیری معنی در هر روایت بررسی خواهد شد. در گام شکل

مدنظر ارائه شده، الگوی های بررسینهایی، با توجه نمونه

  خواهد شد.

 . نتایج و بحث و بررسی4
 (1994واتسون، روایت انگلیسی توماس هاردی )الف: 

گیری تحلیل برای توماس هاردی در شعر ذیل از ابزار شکل

بیان اوج شعرخود بهره جسته است. ترجمه مضمونی شعر 

 توسط نگارنده ارائه شده است: 

"Ah, are you digging on my grave 

My loved one?--planting rue?" 

--"No; yesterday he went to wed 

One of the brightest wealth has bred. 

'It cannot hurt her now,' he said, 

That I 'should not be true.'" 

 کوبی؟آه، آیا تو هستی که بر سر مزار من می»

 «کاری؟تاسف میای معشوقه من؟ و گل غم و 

 نه: او دیروز با فردی ثروتمندی ازداواج کرد.»

 «ام را بیازارد.تواند معشوقهو گفت: ازدواج من نمی

دهد که فردی در قبر خود در این بند، شاعر نشان می

شود. در ای بر او وارد میخوابیده که ناگه مهمان ناخوانده

 شروع شعر، حتی جنسیت فرد خوابیده در قبر مشخص

( در خط دوم و ضمیر lovedنیست. با به کارگیری واژه )

(heدر خط سوم مشخص می ) گردد که آن فرد، یک خانم

است. آغاز شعر با تصویر فردی خفته در قبر است که این 

 دهنده دیدگاه تاریک شاعر نسبتتصویر در یک اثر ادبی نشان

باشد. این تصویرسازی در ابتدای شعر توسط به زندگی می

گیرد. پس از شناخت جنسیت اعر در ذهن خواننده شکل میش

و  2فرد مدفون در قبر با توجه به اطالعات نو که در خطوط 

ارائه شد، خواننده به دنبال کشف ماهیت فردی است که بر  3

روی قبر در حال کَندن آن است. شاعر برای شناسایی او، در 

-ن میم کند: کیست که بر قبراین بند پرسشی را مطرح می

کَند؟ این پرسش، در حقیقت، آغازگر کشف کوبد/ قبر مرا می

کند تا فهم و تحلیل ماهیت فرد مورد نظر است که کمک می

 ما از موضوع کامل شود. 

"Then who is digging on my grave? 

My nearest dearest kin?" 

--"Ah, no; they sit and think, 'What 

use! 

What good will planting flowers 

produce? 

No tendance of her mound can loose 

Her spirit from Death's gin.'" 

 کوبد؟پس آنگاه، کیست که بر سر مزارم می»

 «اقوام نزدیک و عزیزم؟

 آه، نه. آنها نشستند و اندیشیدند که چه فایده!»

 شود؟از کاشتن گل بر مزار تو چو سودی عاید می

 توانداو نمیحضور ما بر مزار 

 «روح او را از دام مرگ برهاند.

در این بند، بعد از اینکه اولین حدس فرد مدفون از 

ماهیت فرد حاضر در باالی قبر اشتباه شد، در تالش برای پیدا 

زند. او بر این باور است که کردن حقیقت حدس دیگری می

اند، حتما اش به دیدار وی بر سر مزارش نیامدهاگر معشوقه

اند. جالب اینجاست که وام و خویشان او به دیدار او آمدهاق

کند. گفتگوی بین دو فرد حاضر این حدس وی را نیز رد می

شخصیت داستان در شعر مذکور خواننده را با شاعر همراه 

شود تا خواننده نیز با فرد درون قبر ساخته و باعث می

 همزادپنداری نماید. این همزادپنداری به مثابه تالش

خواننده/شنونده برای شناخت و کشف هویت فرد باالی قبر 

 ای که خواننده بهترین مسئلهباشد. به عبارت دیگر، مهممی

شد. بادنبال کشف آن در این شعر است، ماهیت فرد حاضر می

یعنی، تحلیل خواننده از حوادث موجود در داستان تا این بیت 

 از شعر، هنوز تکمیل نشده است. 

"But someone digs upon my grave? 

My enemy?--prodding sly?" 

--"Nay; when she heard you had 
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passed the Gate 

That shuts on all flesh soon or late, 

She thought you no more worth her 

hate, 

And cares not where you lie." 

 کوبد؟مزارم می یرو یاما کس»

 " ی دارد؟گرلهیحم قصد با کندن مزار -من؟  دشمن

وقتی آن زن شنید آن شتر که دیر یا زود در هر خانه نه ؛ " -

 ات خوابیده،خوابد، در خانهمی

 دیگر تو را الیق تنفر هم ندید،

 «و کاری به جای خفتن تو ندارد.

های فرد در این بند، بعد از اینکه اولین و دومین حدس

 اشتباه شد، در تالش مدفون از ماهیت فرد حاضر در باالی قبر

برای پیدا کردن حقیقت، حدس سوم خود را با ترس بیان 

کند. او بر این باور است که اگر معشوقه و اقوامش به می

اند، حتما دشمن او برای گرفتن دیدار وی بر سر مزار او نیامده

انتقام به دیدار او آمده است. اما فرد حاضر این حدس وی را 

های فرد داخل ین بند از شعر، تمام تالشکند. تا انیز رد می

ت. نتیجه مانده اسقبر در شناسایی ماهیت فرد باالی قبر بی

توجه دیگر در این بند این مسئله است که با شنیدن نکته قابل

نام دشمن، خواننده/شنونده منتظر پاسخ فرد حاضر در مورد 

تایید یا رد حدس مورد نظر است. پس از شنیدن پاسخ منفی 

ر مورد حدس مذکور، خواننده منتظر شنیدن علت نیامدن د

دشمن بر سر قبر مُرده است. در تمامی این مراحل، تصویر ما 

گیری است. شاید خیلی از داستان مدنظر شاعر در حال شکل

ها علت نیامدن دشمن را چیزی غیر از آنچه متصور از خواننده

ی اینها بخش کند. همهباشند که راوی داستان در شعر بیان می

 گیری تحلیل است. از روند شناختی شکل

"Then, who is digging on my grave? 

Say--since I have not guessed!" 

--"0 it is I, my mistress dear, 

Your little dog, who still lives near, 

And much I hope my movements 

here 

Have not disturbed your rest?" 

 من است؟ کوبیدن بر مزارمشغول  یچه کس پس ،»

 " بزنم!حدس نتوانستم چون  - بگوخودت 

 ،بانوی گرامی منمن هستم ، آه، " -

 کند،یم یزندگ هایکینزد این کوچک شما، که هنوز در سگ

  ،نجایکه حرکات من در ا دوارمیام اریبس و

 " ؟نکرده باشدرا مختل  شمااستراحت 

های فرد مدفون از تمام حدس در این بند، بعد از اینکه

ماهیت فرد حاضر در باالی قبر اشتباه شد، او دیگر از خود 

پرسد که ماهیتش را آشکار سازد. آنگاه فرد با گفتن فرد می

دهد که فرد حاضر کسی ( نشان میmistressواژه بانوی من )

نیست جز سگ خانگی آن زن داخل قبر. این پاسخ فرد حاضر 

بسیار تاریک و کدر از مرگ در این شعر  بر سر قبر تصویری

شود. دهد که اوج داستان در این شعر محسوب میرا نشان می

نکته حائز اهمیت این است که استفاد از نقل قول مستقیم در 

به آن  (Margetts( )20۱۵مارگتز )این شعر هماننده آنچه که 

-نشان دادن اوج داستان میکند، ابزاری زبانی برای اشاره می

د. باشباشد. این بخش از داستان محل تالقی دو موضوع می

گیری تحلیل. به عبارت دیگر، در این نقطه اوج داستان و شکل

تد و افاز داستان، هم اوج از طریق نقل قول مستقیم اتفاق می

تیم را گشهم پاسخ سؤالی که از ابتدای داستان به دنبال آن می

 گیرد. نیم و تحلیل ما گام به گام شکل میکپیدا می

"Ah, yes! You dig upon my grave . . . 

Why flashed it not on me 

That one true heart was left behind! 

What feeling do we ever find 

To equal among humankind 

A dog's fidelity!" 

 کوبی...میقبر من  یروبر  توآه ، بله! »

 به ذهن خودم خطور نکرد؟چرا 

 و این موجود وفادار از ذهنم دور ماند!

 هیچ حسی را در جهان پیدا نخواهم کرد،

 در میان انسانها که برابری کند،

 " با وفاداری سگ!

در این بند و بند بعدی، حرکت از اوج داستان به سمت 

گشایی و نتیجه نهایی است. پس از کشف ماهیت فرد گره

ایی گشقبر که اوج داستان است، راوی به گرهحاضر در باالی 

کند که چرا خودش نتوانسته پرداخته و خود را سرزنش می

اش را حدس بزند. تا این مرحله از شعر، وفاداری سگ خانگی

این مراحل شکل گرفته است: آغاز، حرکت داستان به سمت 

گشایی. سه مرحله اول )آغاز، حرکت داستان اوج، اوج، و گره

 گیری تحلیلت اوج و اوج داستان( منطبق بر شکلبه سم
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است. در بند پایانی داستان، راوی به  (20۱0جورج یول )

 نتیجه نهایی خود اشاره دارد:

"Mistress, I dug upon your grave 

To bury a bone, in case 

I should be hungry near this spot 

When passing on my daily trot. 

I am sorry, but I quite forgot 

It was your resting-place." 

 قصد من از کوبیدن بر قبر شما، بانوی من،»

 بود، تخوانپنهان کردن یک تکه اس

 ها هستم، گرسنه، ممکن است روزی که در این نزدیکی

 از مسیر روزانه خود عبور کنم.

 دم کهبه هر حال متاسفم. اما کامال فراموش کر

 «اینجا محل استراحت شماست.

 ایاین بند نتیجه نهایی راوی از روایت است. نتیجه

شد که بابسیار تلخ که منشعب از دیدگاه بدبینانه شاعر می

بحث پیرامون آن خارج از حوصله این پژوهش است. طبق 

گیری آنچه در شعر روایی توماس هاردی مشاهده شد، شکل

ای و یا سریع نیست. بلکه تحلیل ظهای، لحمفهوم، لزوما نقطه

است که پس از گذر کردن از مراحلی، گاها « روند»یک 

، (200۱دولی و لوینسون )گیرد. در دیدگاه متعدد، شکل می

( مثالی از جایگاه شناختی activation statusجایگاه فعال )

( است. COGNITIVE STATUS of conceptsمفاهیم )

ق نظر آنان، میزان فهم شنونده از راوی داستان، متاثر از طب

( است که برای cognitive effortای )میزان تالش شناختی

فهم وی پرداخته شده است. بنابراین، در روایت توماس 

هاردی، ما شاهد تالش شناختی بین راوی و شنونده/خواننده 

 هستیم تا مفهوم مدنظر نویسنده/شاعر انتقال یابد. 

 «شتر و قاطرها»روایت ترکی دوه ایلن قاتیرالر ب: 
ی، حریری اکبر«« )شتر و قاطرها»در داستان دوه ایلن قاتیرالر 

 old(، نویسنده از مقداری اطالعات کهنه )۱3۹0

information( بعنوان زمینه )background استفاده )

( و سپس نموده )جهت برانگیختن فعالیت ذهنی شنونده

گیری اطالعات نو را برای بیان اوج داستان در غالب شکل

 بندد.تحلیل به کار می

Əgər be-lim-ə yüz batman əvəz-in-ə  

عوض واحد اندازه گیری صد حالت -اضافه-حالت برایی

 اگر  کمر-اضافه-برایی

min batman yük çat-a-lar,  

 بار وادحد اندازه گیری هزار بار زدن-شرطی-جمع

quyruğ-um-a-da on dəvə yer-in-ə  

-حالت برایی-شتر ده همچنین جا-اضافه-حالت برایی

 دم-اضافه

yuz dəvə bağla-ya-lar,  

 شتر صد بستن-جمع.شرطی

ovsar-ım-ı-da balaca uşaq əvəz-in-ə  

حالت -بچه کوچک همچنین عوض-اضافه-حالت برایی

 افسار-اضافه-برایی

bir qarışqa-nın əl-in-ə ver-ə-lər, 

مورچه -اضافه دست-اضافه-دادن حالت برایی-جمع.شرطی

 یک

gənə-də öz iş-im-i görə-cəg-əm. 

کار خود -اضافه-انجام دادن حالت مفعولی-آینده-ش م۱

 دوباره-همچنین

اگر به جای صدها کیلو، هزاران کیلو بر روی ’

کمرم بگذارند، اگر به دمم به جای ده شتر، صد 

افسارم را به جای یک بچه به دست شتر ببندند، اگر 

من باز هم کار خودم را خواهم یک مورچه دهند، 

 ‘کرد

 [2دوه ایلن قاتیرالر: ]

در مثال فوق، شتر در پاسخ به قاطرها جمالت مذکور 

خواهند شتر را تمسخر کند. در واقع قاطرها میرا تولید می

پرسند که چرا او این همه بار را کنند و برای همین از او می

کند در حالی که افسارش در دست یک بچه است. تحمل می

شتر نیز با تکرار جمالت قاطرها )جمالتی که همگی اطالع 

اند( ذهن کهنه بوده و به عنوان زمینه به کار رفته

شنونده/خواننده را برای بیان جمله نهایی خود )که حاوی 

ند. نویسنده در انتهای داستان برای کاطالع نو است( آماده می

پاسخگویی شتر به قاطرها از چندین جمله مقدماتی به شکل 

چینی در تالش برای کند. این مقدمهچینی استفاده میمقدمه

 گیری تحلیل است.شکل

İndi de-yəcək-sən niyə?, 

 گفتن االن-آینده-ش م3چرا 
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 ‘ االن خواهی گفت چرا؟’

Niyə-sin-i mən sən-ə de-yər-əm., 
-من حالت مفعولی تو-برایی حالتگفتن -حال-ش م2

 چرا-اضافه

 ‘ گویم.چرایش را من برایت می’

Bax! 
 ش م.نگاه کردن.امری2

 ‘ !ببین’

Mən öz-um dəvə-yəm, 

 من خود-شتر اضافه-ش م.حال.استیدن۱

nən-əm dəvə-dir, 

 مادر-شتر اضافه-استیدن-ش م.حال2

dədəm-də., 

 پدر-همچنین

 ‘خودم شترم. مادرم هم شتر است و نیز پدرم.من ’

On-a gör-ə,  

 او-علت حالت برایی-حالت برایی

siz-in-ki mən-lən tut-maz., 
 شما-اضافه-من ملکی-با گرفتن-ش م3نفی ساز.

ب من و شما در یک جوی نخواهد برای همین آ’

 ‘رفت

Niyə-ki,  

 چرا-که

siz öz-unuz qatır-sız,  

 خود شما-ر اضافهقاط-ش ج.حال.استیدن3

nənə-niz madiyan-dı, 

 مادر-ش ج3مادیان -ش م.گذشته3

dədə-niz eşşək!  

 پدر-ش ج3االغ 

زیرا که شماها خودتان قاطر هستید، مادرهایتان ’

 ‘ مادیان و پدرهایتان االغ!

 [2دوه ایلن قاتیرالر: ]

( در جمله utteranceگفت )در حقیقت، بند آخر پاره

فوق )... و پدرهایتان االغ!( اطالع نو است و شنونده/خواننده 

باالخره پس از چندین جمله مقدماتی که همگی اطالع کهنه 

بودند منظور شتر را از این همه به اصطالح صغری کبری 

چیدن فهمید )یعنی معنی کامل شد(. طبق آنچه در روایت 

ن روایت نیز گیری تحلیل در ایمذکور مشاهد شد، شکل

باشد که بین راوی و شنونده مشترك بوده روندی شناختی می

م در )میزان( فهم آن دخیل و هر دو هم در )میزان( تولید و ه

 هستند.

 روایت ترکی جیرتدان ج( 
، قهرمان داستان، و «کوتوله»در این روایت، جیرتدان 

 اند. دیو پسدوستانش در خانه دیو، ضدقهرمان، گرفتار شده

-خوردن شام، آنها را به رختخوابشان فرستاده و منتظر می از

ا را هماند تا بخوابند. ا. قصد دارد در فرصت مناسب همه بچه

بخورد. در این بخش از داستان، راوی در تالش است تا 

 و در« فریب دادن دیو»با هدف « دست دست کردن جیرتدان»

ز انهایت نجات دوستانش توسط وی را در تالشی شناختی 

جیرتدان نشان دهد. دیو برای « های متعددگیریبهانه»طریق 

پرسد چه ها، از آنها به دفعات میاطمینان از خواب بودن بچه

کسی خواب است و چه کسی بیدار. جیرتدان هر بار پس از 

گوید که همه خوابند اما جیرتدان بیدار است. پرسش دیو می

و جیرتدان، در هر  شوددیو علت بیداری جیرتدان را جویا می

 گوید تا شاید به طریقی دیوبا سؤال کردن دیو علتی واهی می

را فریفته و دوستانش را از خواب بیدار کرده و فرار کنند. 

  گوید:های ذیل را در پرسش دیو میجیرتدان پاسخ

Cırtdan-ın nənə-si hər gecə o-na qayğanaq 

bişir-ib  
هر  بش او-حالت برایی خاگینه پختن-پسوند حال کامل ساز

 حیرتدان-اضافه مادربزرگ-ش م.ملکیت3

ver-ər-di.  
  دادن-صفت ساز-ش م.گذشته3

مادربزرگ جیرتدان هر شب قبل از خواب به او ’

 ‘ داد.پخت و میخاگینه می

Cırtdan-ın nənə-si hər gecə o-na daşlı-

qovurğa bişir-ib  
-حالت برایی ورغاداشلی قوو پختن-پسوند حال کامل ساز

 حیرتدان-اضافه مادربزرگ-ش م.ملکیت3هر  شب او

ver-ər-di.  
  دادن-صفت ساز-ش م.گذشته3
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مادربزرگ جیرتدان هر شب قبل از خواب به او ’

-پخت و می)نوعی خوراکی( می« داشلی قووورغا»

 ‘ داد.

Cırtdan isə: Cırtdan-ın nənə-si  
  درمورد جیرتدان جیرتدان-اضافه مادربزرگ-ش م.ملکی3

hər axşam yemək-dən sonra o-na çay qaynad-

ıb  
د بع او-جوشاندن چایی حالت برایی-پسوند حال کامل ساز

 هر عصر غذا-حالت ازی

ver-ər-di,  
 دادن-صفت ساز-ش م.گذشته3

جیرتدان گفت: مادربزرگ جیرتدان هر عصر پس ’

 ‘دادکرد و میاز غذا برای وی چایی دم می

Cırtdan-ın nənə-si hər gecə çay-dan  
ش م.مادربزرگ 3-شب هر حالت برایی رودخانه-حالت ازی

 جیرتدان-اضافه

xəlbir-lə su gətir-ər-di,  
 الک-آوردن آب حالت ابزاری-صفت ساز-ش م.گذشته3

ver-ər-di  
 دادن-صفت ساز-ش م.گذشته3

مادربزرگ جیرتدان هر شب پس از چایی، می’

روخانه برای جیرتدان در داخل الک آب رفت و از 

 ‘آورد.می

 [۱۱2-۱۱۱جیرتدان: ]

های جیرتدان، دیو گیریپس از شنیدن جمالت و بهانه

شود. خالصه بلند شده و الکی برداشته و راهی رودخانه می

آنچه که بین جیرتدان بعنوان قهرمان داستان و دیو بعنوان 

بخش از داستان رد و بدل شده است، چهار  ضدقهرمان در این

باشد. این چهار درخواست که درخواست جیرتدان از دیو می

-با هدف به تعویق انداختن قصد شوم دیو، به شرح ذیل می

. مادربزرگ جیرتدان هر شب قبل از خواب برای او ۱باشد: 

. مادربزرگ جیرتدان هر شب 2داد.، پخت و میخاگینه می

. 3داد.، پخت و میبرای او خوراکی میقبل از خواب 

مادربزرگ جیرتدان هر عصر پس از غذا برای وی چایی دم 

. مادربزرگ جیرتدان هر شب پس از ۴داد.، کرد و میمی

رفت و از روخانه برای جیرتدان در داخل الک آب چایی، می

آورد. بنابراین، دیو هم باید همه اینها را برای جیرتدان می

 .فراهم سازد

مشاهده است، راوی در همانگونه که در این نمونه قابل

های جیرتدان را بعنوان ابزاری برای جوییتالش است تا بهانه

انداختن نقشه دیو نشان دهد. همچنین، شنوندگان به تعویق

ای هاین داستان )کودکان( با راوی همراه هستند تا نکند بهانه

ان، شود، تا اینکه جیرتدجیرتدان تمام شده و یا نقشه او برمال 

دیو را به رودخانه فرستاده و دوستان خود را از خواب بیدار 

 کنند. کرده و همگی فرار می

در این روایت وقتی قهرمان داستان بیدار است و دیگر 

ها همگی خوابند، پرسشی در ذهن شنونده/خواننده، شخصیت

را  وگیرد و بالفاصله اتر موضوع، شکل میبا هدف فهم کامل

کند. شنونده/خواننده پاسخ را به کشف پاسخ آن ترغیب می

کند: اتفاقی خواهد افتاد و آن اتفاق مربوط به بیدار پیدا می

ماندن قهرمان داستان خواهد بود. در گام بعدی، زمانی که 

جیرتدان به دفعات زیاد از دیو درخواست غذا، چایی و ... 

شنونده/خواننده به  کرده و در تالش است تا به خواب نرود،

 پروراند. تالشای را میرسد که او در سر نقشهاین نتیجه می

های مکرر جوییشنونده/خواننده برای کشف علت بهانه

ای که قهرمان داستان دیو را یابد تا لحظهجیرتدان ادامه می

بیرون از خانه فرستاده و دوستانش را از خواب بیدار کرده و 

 .کننداز دست دیو فرار می

-های اشاره شد در پیکره پژوهش نشان میمرور نمونه

اه افتد. گگیری تحلیل در یک جمله اتفاق نمیدهد که شکل

در دو یا سه جمله، گاه در تعداد جمالت بیشتر. آنچه مهم 

ل گیری تحلیل، تصویر کاماست این مسئله است که در شکل

مشخص  از آنچه در ذهن راوی وجود دارد، از ابتدای روایت

نیست. به عبارت دیگر، تحلیل مدنظر راوی گام به گام ظهور 

ر گیری تحلیل تا پله آخکند. حتی ممکن است شکلپیدا می

هم درست نباشد و نهایتا در آخرین مرحله ظاهر شود )همانند 

: 20۱0یول ) شعر توماس هاردی(. این یافته پژوهش با ادعای 

طبق است. یول بر این باور است تحلیل افراد من (۱۴۹-۱۵0

 باشد، با افزودهکه متاثر از فرهنگ و تجربه زندگی آنها می

 شدن اطالعات نو تکمیل شده و ممکن است تغییر یابد. 

 الگویی شناختی از معنی پیشنهاد .۵
د گیری تحلیل موربرای ارائه الگویی شناختی از شکل
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هایی از ، خالصه نمونهبحث در این پژوهش، در گام نخست

های گفتمانهای مورد بررسی در خردهروابط موجود در داده

پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. برای استخراج الگوی 

شناختی، ابتدا پرسشی که راوی در آن بخش از داستان به 

 هایدنبال پاسخ به آن بوده را طرح نموده و پس از آن، حدس

تا رسیدن به پاسخ مدنظر را احتمالی و یا جمالت مقدماتی 

های ارائه خواهیم نمود. آنگاه، پس از پیدا کردن پاسخ

سؤاالت، از روند مذکور، الگوی شناختی استخراج خواهیم 

 کرد. 

 : داستان جیرتدان: الف

  سؤالی که در داستان به دنبال پاسخ آن هستیم:

 علت بیداری جیرتدان چیست؟

 ا رسیدن به پاسخ:های احتمالی/جمالت مقدماتی تحدس

. مادربزرگ جیرتدان هر شب قبل از خواب برای ۱

. فریب 2 .،داداو خاگینه/خوراکی/چایی/آب می

دادن دیو توسط جیرتدان و نجات دوستانش از 

 دست دیو. 

 داستان شتر و قاطرها:ب: 

 سؤالی که در داستان به دنبال پاسخ آن هستیم:

حالیکه کند در چرا شتر این همه بار تحمل می

دُمش به شتر دیگری بسته و افسارش دست یک 

 بچه است؟

 های احتمالی/جمالت مقدماتی تا رسیدن به پاسخ:حدس

. اگر به جای صدها کیلو، هزاران کیلو بر روی ۱

کمرم بگذارند، ... من باز هم کار خودم را خواهم 

چرایش را من . 3، االن خواهی گفت چرا؟. 2کرد.، 

من خودم شترم. مادرم . ۵. ببین!، ۴، گویم.برایت می

برای همین آب من و . ۶ هم شتر است و نیز پدرم.

زیرا که شماها . ۷شما در یک جوی نخواهد رفت.، 

خودتان قاطر هستید، مادرهایتان مادیان و 

 : پدرهایتان االغ!

 مثال جورج یول:ج: 

 سؤالی که در داستان به دنبال پاسخ آن هستیم:

 شغل جان چیست؟

 های احتمالی/جمالت مقدماتی تا رسیدن به پاسخ:دسح

 . سرایدار ۴آموز، . دانش3. معلم، 2آموز، . دانش۱

 شعر تماس هاردی:د: 

 سؤالی که در داستان به دنبال پاسخ آن هستیم:

 فردی که باالی قبر حاضر است، کیست؟

 های احتمالی/جمالت مقدماتی تا رسیدن به پاسخ:حدس

. دشمن او 3. قوم و خویش وی، 2. معشوقه فرد، ۱

 . سگ با وفای او۴گیری، برای انتقام

دهد که یک روند نگاهی به چهار مثال فوق نشان می

ثابت به شکل یکسان در هر چهار مورد قابل مشاهده است. 

 این روند شامل سه مرحله به قرار زیر است:

شود )مرحله آغازین(.، . هر روایت با پرسشی آغاز می۱

. سپس، برای پاسخ دادن به سؤال مدنظر، جمالت مقدماتی، 2

چینی، قرار خواه به شکل حدس زدن خواه به شکل مقدمه

در نهایت، پاسخ سؤال طرح شده  .3گیرد )مرحله میانی(.، می

ر ای دشود )مرحله نهایی(. این روند سه مرحلهبیان/کشف می

است:مشاهده نمودار ذیل قابل

 

 گیری معنیشناختی شکل -: الگوی سلولی ۱نمودار
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« لولیس»توان الگویی الگوی شناختی فوق از معنی را می

ا ترین واحد متصل به غشمتصور شد. در علم بیولوژی، اصلی

(membrane-bound را که هر )غشا به معنی پوسته( )

 بنیادینواحد موجود زنده داراست، سلول نامند. سلول 

شده  شناخته موجوداتهمه  زیستیساختاری، عملکردی و 

سلول کوچکترین واحد به زعم متخصصین بیولوژی،  .است

 building« )های ساختمانی زندگیبلوك»بوده و آن را زنده 

blocks(. علت انتخاب 20۱۹آلبرتز و همکاران، نامند )( می

زمانی درست و « معنی»الگویی سلولی از این جهت است که 

گیرد که در گفتمان متولد شود. به اعتقاد کامل شکل می

نگارنده، معنی در گفتمان در ابتدا به شکل یک سلول است. 

شد رسلول زبانی مدنظر با دریافت اطالعات نو تغذیه شده و 

کند. این رشد سلولی و تکاملی تا زمانی ادامه خواهد پیدا می

داشت که به یک موجود زنده تبدیل شود. آن زمانی که سلول 

به موجود زنده تبدیل شد، معنی به شکل صحیح و کامل در 

 گفتمان شکل گرفته است.

شده، پرسش آغازین در های بررسیدر هر یک از نمونه

معنایی است. مرحله میانی که مرحله نخست همان سلول 

مرحله کسب اطالعات جدید برای کشف پاسخ سؤال مطرح 

شده در مرحله قبلی است، همان مرحله تغذیه و رشد سلولی 

و تکامل آن برای تبدیل شدن به موجود زنده است. آخرین 

شده کشف پاسخ سؤال مطرح های بررسیمرحله در نمونه

نی به شکل کامل و درست باشد. در این مرحله که معشده می

دریافت شده است، معادل مرحله تولد موجود زنده از سلول 

ن توان ایباشد. برای درك بهتر موضوع، میمرحله آغازین می

الگو را به مثابه تولد انسان و یا تولد پروانه متصور شد. حال 

 پردازیم.به بررسی هر دو مورد می

انسان برای متولد شدن این مراحل را طی  تولد انسان:

کند: انسان از نطفه آغاز به مرحله لخته خون، تکه گوشت، می

یابد: مراحل رشد افزودن استخوان و نهایتا انسان تکامل می

سوره  ۱۴ تا ۱2مبارکه  در آیات قرآنانسان به شکل دقیق در 

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن»: تصویر کشیده شده استمؤمنون به 

لنُّطْفَةَ ثُمَّ خَلَقْنَا ا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ* سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ*

عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ 

 *«نَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَلَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْ

بنابراین، انسان برای تولد شدن این مراحل را طی می

. ۵. تکه گوشت، ۴. لخته خون، 3نطفه،  .2. خاك، ۱کند: 

. انسان. مراحل فوق را ۶افزوده شدن استخوان به گوشت، 

نند نمودار ذیل متصور شد:توان همامی

 

 : مراحل تولد انسان2نمودار

 

پیرامون دیدگاه فیزیولوژیک در مورد مراحل تولد انسان، 

های زندگی جنین را در سه مرحله تبیین علم پژشکی دوره

این سه دوره را به  (۵0-۴۹: ۱3۹۱کرمی و حجتی )کند. می

 کنند:شرح زیر بیان می

(: از زمان لقاح Pre-embryonicرویانی ). دوره پیش۱

رویانی پس از لقاح دوره پیش 3گذاری تا پایان هفته یا تخمک

پس  ۴(: از آغاز هفته Embryonic. دوره رویانی )2نام دارد. 

. 3ارد. پس از لقاح، دوره رویانی نام د 8از لقاح تا پایان هفته 

پس از لقاح تا زمان  ۹(: آز آغاز هفته Fetalدوره جنینی )

تولد دوره جنینی نام دارد. از آغاز تا پایان این سه مرحله، 

 شود.نطفه )سلول( تکامل یافته و انسان متولد می

همانند تولد انسان که روندی تکاملی است )یعنی رشد 
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خوانش انسان مرحله به مرحله است. این دیدگاه چه با 

اسالمی به خلقت انسان، چه با خوانش بیولوژیکی به این 

پذیرش است.(، تولد پروانه نیز دارای ویژگی قضیه قابل

تکاملی است. به عبارت دیگر، تکامل در خلقت انسان یا رشد 

پروانه به معنی آغاز یک روند و رشد و توسعه و رسیدن به 

مراحل مرحله مطلوب است. حال در بخش بعد به بررسی 

 تولد پروانه خواهیم پرداخت.

تولد پروانه نیز به مثابه تولد انسان شامل تولد پروانه: 

مراحل متعدد است. مراحلی که باعث متولد شدن یک موجود 

 تبدیل کرم یا الرو به تخم اول مرحله درشود. زنده می

 برگ زیادی مقدار( یا کرمینه ) الرو مرحله این در. شودمی

مرحله  .کند آماده بعد مرحله برای را خود تا خوردمی

 و تند می خود دوربه  پیله نام به تاری کرم است، شفیره دوم

 مرحله در. کندمی زندگی غذایی هیچ بدون آن در مدتی

 د.آیپروانه بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می سوم

ند: کبنابراین، هر پروانه برای متولد شدن این مراحل را طی می

 . پروانه۴. شفیره، 3. کرم، 2. تخم، ۱

مراحل تولد پروانه در شکل ذیل نشان داده شده است.

 

 : مراحل تولد پروانه۱شکل

 -شکل مراحل تولد پروانه همانند الگوی سلولی 

ونه رد و نیز نمباشد. در هر دو موگیری معنی میشناختی شکل

مربوط به تولد انسان، یک سلول یا یک واحد )تخم در مورد 

مورد زبان(  پروانه، نطفه در مورد انسان و همچنین واژه در

در مرحله آغازین قرار دارد. در مرحله بعدی، واحد/سلول 

مذکور رشد نموده )تبدیل تخم به کرم و شفیره در مورد 

وان در مورد انسان، و پروانه، تبدیل نطفه به گوشت/استخ

کسب اطالعات بیشتر و نو در مورد واژه در زبان( و در مرحله 

-نهایی سلول به موجود زنده تبدیل می شود )کرم پروانه می

-شود، واژه در بافت/گفتمان معنی میشود، نطفه انسان می

ها غافل شد. شود(. همچنین، نباید از بافت هر یک از نمونه

روانه در محیط زیست خود و واژه در نطفه در رحم مادر، پ

 شوند. بافت/گفتمان رشد نموده و متولد می

 گیرینتیجه .۶
شناختی معرفی شده در این  -طبق الگوی سلولی

مطالعه، معنی به مثابه یک موجود زنده است. بنابراین، معنی 

ای متولد شود و این تولد گیرد که موجود زندهزمانی شکل می

تد. به افکه در بستر گفتمان اتفاق می روندی تکاملی است

عبارت دیگر، واژه زمانی که در بافت زبانی و گفتمانی قرار 

کند. ادعای طرح شده در این پژوهش از گیرد معنی پیدا می

گیری بر دو جنبه اهمیت دارد. در وهله نخست، این نتیجه

-کرهای پیهای زبانی بوده و به عبارت دیگر نتیجهمبنی داده

زبانی است و ثانیا، ( و در عین حال بینbased-corpusاد )بنی

 Vyvyanاین ادعا، از لحاظ نظری، با تعریف ویویان اوانس )

Evansها، تا حدی منطبق ( از واژه، با وجود برخی تفاوت

گانی واژ مفاهیمو  شناختی یلگوهاا نظریهاست. وی صاحب 
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(Lexical Concepts and Cognitive Model Theory  )

معتقد است که واژه به خودی خود معنی ندارد و زمانی که 

اوانس، کند )گیرد، معنی پیدا میدر بافت و جمله قرار می

(. تفاوت ادعای مطرح شده در پژوهش حاضر و 200۷

تعریف اوانس در این است که اوانس واژه را کامال فاقد معنی 

کند. در واژه همانند سلول عمل می پندارد اما در ادعای مامی

حقیقت، در این خوانش از معنی، واژه همانند سلول، برخی 

خصوصیات بنیادین سلولی را در خود داراست. برای نمونه، 

سلول یک انسان با سلول یک پروانه متفاوت است. همچنین، 

باعث  (human genetic variationتنوع ژنتیکی انسان )

ولد شده با موجود دیگر متفاوت باشد شود تا موجود متمی

همچنین، طبق  حتی اگر هر دو سول، سلول انسان باشند.

ای در زبان وجود ندارد که از الگوی پیش روی، هیچ دو واژه

 جهت معنایی کامال مشابه باشند.
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