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 .1مقدمه

واژهها در بافتهای متفاوت دارای معانی متتلفی هسننتند .آنچ در سنننت معناشننناسننی با
عنوان نندمعنایی شنناخت میشنود ،بر این اساس استوار است گ معانی یا گاربردهای متتل
ی

صورت واژگانی ب نوعی با یکدیگر ارتباط معنایی دارند« .گسترش معانی ،براساس استعاره

و مجاز ب عنوان رابطی شننناختی 1بین دو یا نند مفهوم متفاوت از ی

واژه ،صننورت میگیرد»

یگوونش ،0262 ،2ص.)052 .
معناشنناسنان ب هنگام مواج با نندمعنایی ،عموماً دو سنؤال اساسی را مدنرر داشت اند :اول
اینک نندمعنایی نگون در ذهن بازنمایی میشننود و دوم آنک مکانیسننمهای تولید نندمعنایی
گداماند یفالکوم0265 ،ال ) .معانی متتل

واژهها و فرایندهایی همچون استعاره و مجاز گ ب

عنوان ابزارهای گسنترش معنا ب شمار میآیند ،ب میزان قابل توجهی بررسی شدهاند ،یافراشی،
عاصنی و جولایی6932 ،؛ قوام و اسنررلم6932 ،؛ گلشناهی ،گلفام ،عاصی و آقاگلزاده6939 ،؛
افراشنی ،حسنامی ،و سالاس6936 ،؛ مؤذنی و خنجری6939 ،؛ گراف0266 ،3؛ دیگنان و پوتر،4
0222؛ سارجنت .)0223 ،5آنچ در این مقال «انگیزشهای معناساز» نامیده شده است ،مقدم و
بسننتر اعمال ابزارهایی همچون اسننتعاره و مجاز اسننت گ ب عنوان مکانیسننمهای تولید معانی
گوناگون درنرر گرفت میشننود .بر همین اسنناس ،تحقیق حاوننر برآن اسننت تا با شننناسننایی و
دسننت بندی معانی متتل

واژة نان ،ب تحلیل انگیزشهای معناسنناز مؤثر در ظهور هر ی

از

معانی برردازد.
 .2پیشینه پژوهش

فوگونی 6ی )6315معتقد اسنننت زمانی ی
ی

معنا ب معنای دیگر تمایل دارد گ هر دو معنا در

الگوی شنناختی ایده آل قرار داشت باشند و از نوعی الگوی مفهومی شناختی خاص پیروی

گنند .ننین پیوندی نشنناندهندة روابط مهم بین این دو مفهوم اسننت گ خود میتواند ب دلایل
1. Cognitive model
2. Kovecses
3. Graf
4. Deignan & Potter
5. Seargeant
6. Fauconnier

سال نهم
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متتلفی از جمل اولویتهای فرهنگی باشننند .ایجاد ی

پیوند جدید و در نهایت مفهوم جدید

واژه بسننتگی ب اهمیت و نگونگی رابطة آنها دارد .راچ و مروس 1ی )6315نیز ب این

از ی

نکت اشاره دارند گ احتمال اینک ی
داشننت باشنند ب دلیل وجود ی

مفهوم یا موجودیت بتواند در ی

ویژگی مشننترا اسننت یصن

مقولة دیگر نیز گاربرد

 .)519-125 .در همین راسننتا،

راباگلیاتی ،2مارگوس 3و پیلکانن 4ی )0266نشان میدهند گ نرا بعضی از الگوهای نندمعنایی،
موردقبولتر از بقی اند .آنها با تحقیق میدانی ب این نتیج میرسننند گ مرگزیت و برجسننتگی
ی

مفهوم ،از مهمترین عوامل اقبال الگوها یا مفاهیم ی
همین ت گید زبانشننناسننان بر وجود ی

نندمعنا است یص

مفاهیم ،منشنن تحقیقات بسننیاری برای تعیین معانی متتل
آن ،در قال
تعاری

متتل

از

مفهوم و تعیین معنای مرگزی

ترسننیم شننبکة معنایی آن بوده اسننت .برای نمون  ،نصننی

پژوهشننی ب بررسننی معناشننناختی 612ترگی

.)215-560 .

هویت معنایی گانونی و برجسننت برای هر ی
ی

5

و ایزانلو ی )6935در

فعل خوردن و معانی آنها بر اسنناس

لغتنام ها پرداخت اند .آنها پس از تحلیل دادهها ،ب این نتیج میرسنننند گ تنها ی

معنای پایة پذیرا ب دو صنورت درونسنو و برونسنو در تمامی ترگیبات دیده میشنود .پس از
تعیین معانی زیرشناخ های درونسو و برونسو ،هر ی
ص

از این موارد را تحلیل میگنند ی،6935

.)605-620 .

ایبانز مورنو 6ی )0225نیز در پژوهشنی شناختی ب بررسی ور المثلهای حاوی واژة سگ
در دو زبان اسرانیایی و انگلیسی میپردازد .وی در این پژوهش بر اساس مدل لیکاف ،ب مقایسة
تطبیقی و تعیین حوزههای معنایی این اصنننطلاحات در هر گدام از این دو زبان میپردازد و در
نهایت ب این نتیج میرسند گ اگرن سناز و گار شنناختی ستنوران در تولید و درا مفاهیم
اسنتعاری ،مشاب یا ب عبارتی جهانی است ،اما این معانی میتواند از زبانی ب زبان دیگر متفاوت
باشد یص

.)20-52 .

1. Rosch and Mervis
2. Rabagliati
3. Marcus
4. Pylkkanen
5. noteworthiness
6. Ana Ibáñez Moreno
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واژه پرداخت اند ،پژوهش عچرش

و گهندل جهرمی ی )6932اسننت گ بعد از بررسننی واژة فتن در تمامی آیات حاوی این واژه بر
اسنناس تفسننیر بسننیاری از مذاه

متتل

و همچنین ارتباط آن با دیگر واژهها ،شننبکة معنایی

حاصل را اراه میگنند.
همچنین میتوان ب پژوهش افراشننی و صننامت ی )6939اشنناره گرد گ براسنناس رویکرد
آنتونانو و سنوییتزر ،1ب بررسنی شناختی معانی متتل

فعل شنیدن در زبان فارسی میپردازند.

آنهنا بعند از اسنننتتران معنانی این واژه از فرهنگ سنننتن و لغتنامة دهتدا ،ب دنبال یافتن
نگونگی ارتباط این معانی از دو الگوی لیکاف و تایلر ،استفاده میگنند و سرانجام ب این نتیج
میرسند گ الگوی تایلر برای ترسیم نندمعنایی فعلهای حسی در زبان فارسی گارایی دارد.
صراحی ی )6939نیز ،ب دنبال نگونگی پیوند استعارههای مربوط ب رنگ با زبان ،جهانبینی
و فرهنگ فارسنیزبانان ،اسنتعارههای یازده رنگواژة اصنلی پیشنهادی برلین و گی ،را از منابع
متتل  ،همچون لغنتننام ها و پیکرهای شنننامل نشنننریات و گفتگوهای روزمره و متون نثر،
جمعآوری میگند و در نهارنو

نرریة اسنتعارههای مفهومی اصنلا شدة گوونش ،آنها را

بررسننی میگند .نتایج این بررسننی ،حاگی از آن اسننت گ بیشتر اسننتعارههای رنگ در زبان
فنارسنننی ،ماهیتی فرهنگی دارند گ میتواند ب دلیل فرآیندهای شنننناختی متتل

و بافتهای

تجربی ،اجتماعی و جغرافیایی ویژه باشد.
در همین راسنتا ،پژوهشهای مشنابهی بر روی حروف اواف انجام شده است .برای نمون ،
متتاری و رونایی ی )6930ب بررسنی شنناختی شنبکة معنایی حرف اوافة با در زبان فارسی
میپردازند .آنها با این پیشفرض گ معانی گوناگون حرف اوننافة با تصننادفی نیسننتند ،شننبکة

معنایی این حرف اونناف را ترسننیم میگنند .نتایج حاصننل ،مؤید آن اسننت گ حرف اوننافة با
دارای شنبکة معنایی منسجمی است گ در آن ،مفاهیم گوننننناگون ،در قال
متتل

س خوشة معنایی

قرار میگیرند گ شنامل خوشة توافقی ،تقابلی و ووعیتی است .این خوش ها در قال

سناختاری شعاعی ،حول محور معنای سرنمونی مجاورت و همراهی قرار دارند .آنها با ترسیم
شنبک ای معنایی با سناختاری شنعاعی ،ارتباط تنگاتنگ معانی متتل
میدهند یص

حرف اونافة با را نشان

.)19-32 .
1. Antunano & Sweetser

سال نهم
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در پژوهشننی دیگر ،راسننب مهند و رنجبر وننرابی ی ،)6930با تکی بر رویکرد شننناختی ب
بررسنی شبکة معنایی حروف اوافة در و سر میپردازند .آنها با استتران معانی این دو حرف
اواف از فرهنگ ستن انوری ی )6916و استفاده از معیارهای تایلر و ایوانز ی ،)0229ابتدا معنای
اولی و سنرس معانی ثانوی هر ی

از این حروف اوناف را تعیین و در نهایت شبکة معنایی آن

را اراه میگنند .در نهایت با تحلیل این شننبکة معنایی ،ب این نتیج میرسننند گ عبارات زمانی
در زبان فارسنی ،بر پایة عبارات مکانی شکل میگیرند .بدینصورت گ عبارات حوزة عینی در
زبان فارسی ،مقدم بر عبارات حوزة انتزاعی هستند یص

.)35-660 .

همچنین زاهدی و محمدی زیارتی ی ) 6932در پژوهشی پیرامون شبکة معنایی حرف اوافة

از ،با اراهة تحلیلی شنناختی ،روشی توصیفیتحلیلی و با استفاده از پیکرة فرهنگ ستن انوری،
مفهوم پیشنمون و متمایز این حرف اوناف را مشنت
آنها ب این نتیج میرسننند گ ملااهای مشننت

و شنبکة معنایی آن را ترسیم میگنند.
شننده برای پیشنمون  ،از جمل بیشترین

بسنامد وقو و ترگی پذیری در مورد این حرف اواف صادق است .شبکة معنایی حرف اوافة
از ،شنامل مفاهیم مستقیم و لیرمستقیم و نیز فیزیکی و استعارهای است گ مفهوم گانونی آنها،
مفهوم پیشنمونن ای این حرف اونننافن اسنننت و گانون مفهومی این شنننبکة معنایی مفهومی
پیشنمون ای دارد.
روننایی و رفیعی ی ،)6935نیز در پژوهشننی شننناختی ،بر اسنناس پیکرهای از زبان فارسننی
معاصنر ،معنای سرنمونی ،شبکة معنایی و همچنین ساختار معنایی و ارتباط پسوند گاه با مکان،
ب عنوان معنای سرنمونی را در قال

مقول ای شعاعی تعیین میگنند .آنها ب این نتیج میرسند

گ معنای سنرنمونی در مرگز شنبکة معنایی این پسنوند ،ب همراه عناصنر گاربردشناختی ،نقشی
اسناسنی در استفاده از آن در زبان فارسی در رقابت با دیگر وندهای مکانساز بازی میگند .در
نهایت ،با ترسنیم شبکة معنایی این پسوند و با اشاره ب نقش بسط استعاری و تعمیم مجازی در
شنکلگیری سناختار شعاعی مقولة گاه ،ب این نتیج میرسند گ انگیزشهای گاربردشناختی و
گاه فرهنگی ،در ایجاد معنای این پسوند ب طور فعالی ایفای نقش میگنند.
در پژوهشی دیگر ،حسابی ی ،)6935ب روش توصیفی قال های معنایی فعل «خوردن» را از
منرر معناشناسی قالبی مورد بررسی قرار میدهد .بدین معنا گ ابتدا با استفاده از منابع متتل ،
افعال هممعنا با «خوردن» را اسننتتران و تفاوتهای آنها را مورد بررسننی قرار میدهد .سننرس
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این واژه را در بافت مورد بررسنی قرار میدهد تا قال های معنایی متتل

این فعل را ب دست

آورد .در نهایت نیز بعد از دسنننت بندی این معانی در  01قال  ،ب تبیین نگونگی شنننکلگیری
برخی از باهمآییهای شنننامل «خوردن» میپردازد .این پژوهش نشنننان میدهد گ تفاوتهای
نحوی ،معنایی و گاربردشناختی ،افعال هممعنا با «خوردن» را از هم تفکی

میگند.

موسنوی ،عموزاده و رونایی ی ،)6932در پژوهشنی مشناب با هدف دستیابی ب تفاوتهای
معنایی ظری

بین واژگان هممعنا ،ب بررسی واژة «دیدن» براساس معناشناسی قالبی میپردازند.

این پژوهش بنا بررسنننی متون و پیکرههنای متنو  ،قال های معنایی فعل «دیدن» را مییابد و
سنننرس ب بررسنننی تفاوتهای بین فعل «دیدن» و فعلهای هممعنای آن میپردازد و درنهایت
نندمعنایی فعل «دیدن» را در قال های متعدد مشننت
رابطة بین قال های متعدد با قال

میگند این پژوهش نشننان میدهد گ

«ادراگی-دیداری» عامل ایجاد نندمعنایی فعل «دیدن» شننده

اسننت .همچنین واژگان دیگری گ با ادراا دیداری در ارتباط هسننتند ،از طریق متغیرهایی از
قبیل هدف ،دقت ،اراده و لیره از فعل «دیدن» تمیز داده شدند.
در نهایت ،دلارامی ،یوسنننفیان و آهنگر ی ،)6931سننناختار فعل «گرفتن» را در سننن مفهوم
درینافنت گردن ،خریندن و درا گردن ،در ی

شنننبکة معنایی قال بنیاد مورد بررسنننی قرار

میدهند .بدین صننورت گ معانی این فعل از فرهنگ سننتن جمعآوری و سننرس روابط میان
مفاهیم آن از طریق شنبکة معنایی قال بنیاد بررسنی و ترسیم میشود .نتایج این پژوهش حاگی
از آن اسنت گ هر فعل ،قال
هسنننتند و در ایجاد قال

معنایی مشننتصننی دارد و مووننوعات فعل مشننارگان آن رویداد

معنایی نقش عمده ایفا میگنند .در نهایت ب این نتیج میرسننند گ

براسنناس شننبکة معنایی فیلمور ،بسننیاری از فعلهای نندمعنا ،دارای قال های معنایی متتل
ولی اجزای هست ای یکسان هستند گ رابطة میان مفاهیم متتل

آن را نشان میدهد.

نکتة مشنترگی گ در پژوهشهای اشناره شنده ،بارز است ،تعیین معانی متتل

ی

واژه و

ترسنیم شبک معنایی آن بوده است .آنچ در تحقیقات ب صورت ویژه بدان پرداخت نشده است،
علل یا انگیزشهای ظهور معانی متتل
هیچ ی

از معانی متتل

ی

این واژهها اسننت .در پژوهش حاوننر با این فرض گ

واژه ب صننورت تصننادفی بوجود نمیآید و لزوماً میبایسننت از

ویژگیهنای فیزیکی ینا لیرفیزیکی یاجتماعی ،روانشنننناختی ،فرهنگی و جزاین) و یا ب گفت
ایوانز ی )0262از لیرزبانشننناختی ،ب نوعی نشن ت گرفت شننده باشنند ،تلاش شننده اسننت تا با
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بررسنی جامع معانی متتل

نان ،ب ویژگیهای متتل

نان ب عنوان انگیزشهای معناساز این

واژه پرداخت شود.
 .3روششناسی

در پژوهش حاوننر ،معانی متتل

واژة نان از طریق بررسننی و تحلیل این واژه در عبارات،

اصنطلاحات و ونر المثلهای متتل

ب دسنت آمده است .برای این منرور ،واژة نان در 61

لغتنام معتبر زبان فارسنننی و پیکره بیجنخان با بیش از  2922تگ موونننوعی و 0122222
واژه ،مورد بررسننی قرار گرفت اسننت .لغتنام های بررسننی شننده ب ترتی

الفبا ب قرار زیر

هستند:

امثال و حکم یدهتدا)6916 ،؛ امثال و حکم در زبان فارسنننی یخدایار)6912 ،؛ اندرزها و
مثلهای مصننطلد در زبان فارسننی یخدایار)6912 ،؛ دههزار مثل فارسننی و بیسننت و پنجهزار
معادل آنها یشنکورزادة بلوری)6910 ،؛ فرهنگ آنندران یپادشاه)6919 ،؛ فرهنگ امثال فارسی
یجمشنیدیپور)6921 ،؛ فرهنگ بزرگ سنتن یانوری)6916 ،؛ فرهنگ زبان فارسنی یمشیری،
)6911؛ فرهنگ زبان فارسنننی امروز یصننندری افشنننار).6913 ،؛ فرهنگ عوام یامینی)6913 ،؛
فرهنگ فارسنی یمعین)6912 ،؛ فرهنگ فارسی ب فارسی دانش یزعفرانچی و آموزگار)6912 ،؛
فرهنگ معاصننر فارسننی ی

جلد یصنندری افشننار و همکاران)6919 ،؛ فرهنگ لغات عامیان

یجمالزاده)6926 ،؛ فرهنگ نرام یداعی الاسننلام)6961 ،؛ فرهنگ نفیسننی ینفیسننی)6929 ،؛
لغتنامة دهتدا یدهتدا )6931 ،6919 ،6916 ،و واژهنامة نوین یقری .)6911 ،
در این پژوهش ،در مجمو  632 ،اصطلا متتل

حاوی واژة نان یافت شد و مورد بررسی

قرار گرفنت .برای پیندا گردن ترگیبنات حناوی واژة نان ابتدا ب ذیل مدخل نان در لغتنام ها

رجو شنده است و برای ب دست آوردن ترگیباتی گ حاوی واژة نان هستند اما با حرف «نون»
آلاز نمیشوند ،ب منبع آنلاین لغتنامة دهتدا رجو شده است .در پیکرة بیجنخان نیز ،واژة
نان در ت ت

فایلهای نوشتاری جستجو و نتایج مورد بررسی قرار گرفت است.

شننیوه دسننتیابی معانی متتل

واژه نان ،بدینگون بوده اسننت گ ابتدا با رجو ب مدخل

عبارت اصنطلاحی مورد نرر ،معنای گل آن از فرهنگنام اسنتتران شده و سرس براساس این
معنای گل ،آن ویژگی شناخصنی از نان گ این اصنطلا بر اساس آن ساخت شده ،مورد تحلیل
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قرار گرفت اسننت .ب عنوان مثال ،در عبارت «نان سننفید فل » ،گ در لغتنام ها ب معنای «گنای
از ماه» آمده اسنت ،این سنؤال را مورد بررسی قرار دادهایم گ گدام ویژگی نان ،باعث ب وجود
آمدن این معنا شده است؟ آنچ انگیزة ظهور این معنا در این اصطلا بوده است ،مسلماً ویژگی
ظاهری و شننکل نان اسننت .بنابراین ،شننباهت ظاهری بین «نانی گرد و سننفید» و «ماه» میتواند
بن عنوان انگیزة سننناخت این معنا درنرر گرفت شنننود .ب عبارت دیگر ،یکی از معانی نان در
اصنطلاحات و ترگیبات متتل

گ ب اصنطلا جز معانی اسنتعاری آن ب شمار میآید ییعنی

نان ب معنای ماه) ،نتیجة ویژگیهای فیزیکی و شنننکلی نان بوده اسنننت گ با اسنننتفاده از ابزار
اسننتعاره ،انگیزة خلق معنای جدیدی برای نان بوده اسننت .با این توصننیفات ،ی

مفهوم یمانند

نان) می تواند از سنن منرر مورد بررسننی قرار گیرد :اول ،معنای ب اصننطلا ثانوی گ در اینجا
«ماه» اسنننت .دوم ،ابزار مفهومی گ امکان تولید این معنا را فراهم میگند؛ در اینجا اسننتعاره و
درنهناینت آنچن ماقبل این دو قرار میگیرد و ب عنوان منشننن یا انگیزش عمل میگند تا ابزار
مفهومی و شنناختی استعاره بین آن و معنای جدید ارتباط برقرار گند گ در اینجا شکل ظاهری
و ویژگی فیزیکی نان اسننت .همانطور گ قبلا اشنناره شنند ،الل

پژوهشها ب طور مسننتقیم ب

مورد اول؛ یعنی معنای ثانوی و مورد دوم؛ یعنی ابزار مفهومی پرداخت اند .اما اسنناس ًا آنچ زمین
را برای عملکرد ابزار مفهومی و تولید معنای ثانوی فراهم میگند ،انگیزشهای معناسنناز اسننت
گ برگرفت از ویژگیهای فیزیکی و لیرفیزیکی ی

مفهوم است.

 .4تحلیل دادهها

با بررسنی واژه نان در عبارات ،اصنطلاحات و ور المثلهای گوناگون 01 ،معنا یا گاربرد
متتل

زیر ب دست آمده است :امکانات ،آفتا  ،پول /ثروت ،توش  ،توطئ  ،نیز ،نیز اساسی،

نیز گمارزش ،حمایت ،درآمد و روزی ،زمین گشنناورزی ،زندگی ،سننتاوت ،سننفره ،سننود،
شنرایط ،شکم ،عمر ،لذا ،فرصت ،گار ،لط  /خوبی ،لقم  ،مادیات ،ماه ،محصول و معاش .هر
ی

از این معانی در عبارات متتل

حاوی واژه نان ب گار رفت اند .برای نمون در اصطلا «ب

نان شندن» ب معنای بر سنر سنفره آمدن ،نان ب معنای «سنفره» آمده است .همچنین ،در عبارت
«نان ب همدیگر قرض دادن» ب معنای حمایت گردن از هم ،نان ب معنای «حمایت» آمده اسننت.
پس از اسنننتتران معنانی متتل

واژه ننان در عبارات گوناگون ،برای ت

ت

این معانی ی
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سنؤال اسناسنی مطر شده است :اینک ن بیعدی از مفهوم نان در شکلگیری این معنای ویژه،
مؤثر بوده اسننت .با درنرر داشننتن این سننؤال و تحلیل معانی متتل
آمده ب هفت گروه متتل

واژه نان ،نتایج ب دسننت

تقسیم شدهاند گ عبارتاند از:

ظاهر ،ارزش ،تعامل ،خوردن ،مالکیت ،مقدار و مکان.
هرگدام از این هفت انگیزش در شننکلگیری برخی از معانی  01گان نان سننهیم بودهاند .در
ادام هر ی

از انگیزشهای معناسناز ب همراه زیرمجموع های آنها و معانی گ در شکلگیری

آنها سهیم بودند اشاره خواهد شد.
ظاهر

انگیزش ظاهر نان در پیدایش معانی «آفتا » و «ماه» مؤثر بوده اسننت .این انگیزش شننامل
ویژگیهای ظاهری نان اسنت .ب عنوان مثال عبارت «نان جو ،ن روی دارد ن آستر» ب این معنا
اسنت گ پشنت و روی نان جو یکسنان است و ب نیزی اشاره دارد گ در هر صورت فرقی
نمیگند ،و در واقع ،این ویژگی ظاهری نان جو اسننت گ مبنای ایجاد این عبارت شننده اسننت.
همچنین در «نان زرین» ب معنای خورشنید ،ب دلیل تشاب صوری نان گرد و سرخ تازه از تنور
بیرون گشنیده شنده با خورشنید اسنت گ عبارت فوق ساخت شده است و یا اصطلا «نان در
جام گردن» ب معنای «آهار دادن جام » ،این ویژگی ظاهری صناف بودن است گ در صورتیک
آن را در زیر لباس قرار دهیم ،پارن را آهار داده و یا ایتو زدهشده نشان میدهد.
ارزش

بسنیاری از معانی نان بر اسناس ارزش نان شنکل گرفت اسنت .ب این شکل گ این ویژگی
ارزش نان اسنت گ منجر ب ساخت این عبارات شده است .این گروه ،خود دارای دو زیرگروه

ارزش مادی و ارزش معنوی اسنننت .ارزش مادی نیز ب دو زیرگروه :ارزش بالا و ارزش پایین
تقسیم میشود.
ارزش مادی

زیرگروه ارزش مادی ،شنامل آن دسنت از عباراتی است گ ب ارزش مادی نان ،اشاره دارد.
این زیرگروه نیز خود ب دو زیرگروه دیگر؛ یعنی ارزش بالا و ارزش پایین اشاره میگند.
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انگیزش ارزش مادی بالای نان در پیدایش معانی «امکانات»« ،پول/ثروت»« ،درآمد و روزی»،
«سنود»« ،توشن »« ،مادیات»« ،معاش»« ،نیز اسناسنی»« ،نیز» و «شرایط» مؤثر بوده است .برای
تبیین این انگیزش میتوان ب عبارت «نان گندم نتوردهایم ،دسنت مردم گ دیدهایم» اشاره گرد
گ ب ارزش مادی بالای نیزی اشنناره میگند گ نان گندم بر اسنناس آن معناسننازی میشننود و
گوینده آن را تجرب نکرده و تنها شنیده است .لذا از بالا بودن ارزش نان گندم برای ساخت این
عبارت اسنتفاده شنده است .یا در تووید مدخل «فکر نان گن گ خربزه آ

است» آمده است

«فکر نیز اساسی باش گ گاری گ ب دنبال آنی مانند گمارزش است» .در واقع در این عبارت،
از نان ب عنوان ی

گار مادی و ارزشمند یاد شده است .همچنین در عبارت «ب نان رسیدن» ب

معنای «ب مال و منال رسننیدن» ،ویژگی ارزش مادی بالای نان اسننت گ باعث ایجاد این معنی
شده است.
در زیرگروه دیگر ارزش مادی ،پایین بودن ارزش نان اسننت گ مبنای سنناخت معنای «نیز
گمارزش» در بعضننی عبارات بوده اسننت .ب عنوان مثال ،در «ب نانی نیرزیدن» ب معنای «سننتت
گمارزش بودن» این ویژگی گم ارزش بودن نان اسنننت گ پایة معنای این عبارت را گذاشنننت
اسنت .یا در اصنطلا «نان خالی» ب معنای «درآمد اندا» و «ب نان شن

محتان بودن» ب معنای

«بسنننینار بینیز بودن» گ خود ب این معناسنننت گ فرد ب گمترین نیزها یدر اینجا نان) نیز
محتان است ،ارزش مادی و پایین نان منجر ب این معنا شده است.
ارزش معنوی

در زیرگروه ارزش معنوی ،این ارزش یبالای) معنوی نان اسننت گ انگیزش سنناخت معنای
«لط

و خوبی» نان بوده اسنننت .ب عنوان مثال ،در «حق نان و نم » ب معنای «حق نعمت/حق

ممالح » این ارزش معنوی نان است گ ما را ب معنای موّدت و دوستی رهنمون میسازد .یا در
«نان و نم

گسننی را خوردن» ب معنای «از نیکی و مهربانی گسننی برخوردار شنندن» ،ارزش

معنوی هملذا شدن با گسی است گ معناساز بوده است.
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تعامل

گروه بعدی ب نو تعامل فارسیزبانان با نان میپردازد ،ب این معنا گ نو تعامل ستنگویان
با نان اسنت گ سب

خلق برخی از معانی نان شده است .این گروه شامل نهار زیرگروه پتت

نان ،تهی نان ،خوردن نان و نگونگی خوردن نان میباشد.
پخت

در این زیرگروه این ویژگی پتت نان اسننت گ در سنناخت معانی «توطئ »« ،فرصننت» و
«محصول» نقش دارد .ب عنوان نمون در «نان پتت » این فرآیند پتتن نان است گ ما را ب معنای
«گنج بیرنج» هدایت میگند .ب عبارت دیگر ،آنچ سنب

میشود ترگی

«نان پتت » در معنای

«گنج بیرنج» اسنناسننا قابل اسننتنباط باشنند ،فعال بودن و مدنرر قرار گرفتن فرایند پتت نان ب
عنوان ی

قال

1

یفیلمور )6310 ،2اسنت گ سنب

میشود مقایس پتت بودن ب صورت آماده

بودن و بیرنج بودن قنابنل تفسنننیر باشننند .گاربرد قال
متتل

در اینجا ،برای مجموع ای از مفاهیم

شنناخت شدهای است گ در ادبیات درا زبان طبیعی ،از آن ب عنوان طرحواره ،3طر ،4

سنناریو 5و یا مدل شنناختی 6یاد میشنود .در نمون ای دیگر «نان در تنور سرد بستن» ب معنای
«گاری بیهوده گردن» بار دیگر ،برجسنت شدن فرایند پتت نان است گ این امکان را میدهد تا
ارتباط نان و تنور سرد در قال

گاری بیهوده قابل استنباط باشد.

تهیه

در زیرگروه بعدی گ تهیة نان اسنننت ،روشهای تهیة نان ،بسنننتر سننناخت معانی «گار» و
«گشناورزی» نان بوده است .برای نمون  ،در اصطلا «نان حلال» ب معنای «قوتی گ ب گس

و

زراعت ب دسننت آورند و طاعت و عبادت و زهد و تقوی» ،شننیوه تهی و دسننتیابی ب نان گ
ب صنورت حلال بوده اسنت ،مبنای این معنا اسنت .همچنین در اصطلا «نان نوگری» نیز ،طرز
تهیة نان اسنت گ معنای «لذایی گ از نوگری ب هم رسد» را ب دست داده است؛ یعنی نانی گ
1. frame
2. Fillmore
3. schema
4. script
5. scenario
6. Cognitive model
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بنا نوگری تهین میشنننود .یا در «نان مفت» ب معنای «بدون گار گردن یا زحمت گشنننیدن از
محصنننول گنار ینا درآمد دیگری امرار معاش گردن» ،طرز تهیة نان ،گ در اینجا بدون زحمت
گشیدن بوده است ،منجر ب معنای حاور شده است.
خوردن

این گروه خود ب دو گروه فرآیند خوردن و لذا تقسیم میشود.
فرآیند خوردن

در زیرگروه فرآیند خوردن ،عمل خوردن نان منش شکلگیری معانی «سفره» و «زندگی» در
عبارات متتل

بوده اسنت .در «نان گسنی را شکستن» ب معنای «بر سر سفرة وی لذا خوردن»

آنچ منجر ب تولید معنای سننفره و لذا خوردن شننده ،این تجرب لیرزبانی اسننت گ ب هنگام
خوردن نان ،آن را میشننکنند و تک تک میگنند و سننرس اسننتفاده میشننود .بنابراین ،تجرب
خوردن نان ،مبنای شنکلگیری این معنا بوده اسنت .همچنین در «نان و نم
ب معنای «با او هملذا شنندن» تجرب خوردن نان با نم

گ ی

خوردن با گسی»،

سنننت ایرانی اسننت ،ب عنوان

منبع و مبنای این معنا ب شننمار میآید و یا «نان با ناخن خوردن» ،این نحوة خوردن نان اسننت
گ ب معنای «نهایت خسنیس و فرومای بودن» را زمین سنازی میگند ،ب این شکل گ نان را با
خسنت و ناخن -ن انگننننشنتان یا مشت -طوری میخورد گ گمترین مقدار ممکن از آن گم
شود.
غذا

در زیرگروه بعدی خوردن ،ویژگی مشننترا نان ب عنوان لذا منشنن پیدایش معانی «لذا» و
«لقم » بوده اسننت .ب عنوان مثال در «نان و پیاز» ب معنای «لذای سنناده و متتصننر» و یا «نان و
نای» ب معنای «صننبحان » و «نان نهاری» ب معنای «ناشننت /ناشننتایی» و همچنین «آدم زنده نان
میخواهد» ،نان ب معنای لذا آمده اسنت .این بدان معنا است گ تجرب نان ب عنوان ی
اصلی بستر برداشت معنای لذایی را در این عبارات ممکن گرده است.

لذای
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مالکیت

گروه بعدی مالکیت اسننت گ خود شننامل سن زیرگروه داشننتن ،دادن و گرفتن اسننت .این
انگیزش در ساخت معانی «ستاوت» و «حمایت» نقش دارند.
داشتن

برای نمون در زیرگروه داشنتن ویژگی داشنتن یا نداشتن نان ،الهام بتش معنای ثانوی بوده
است .در عبارت «ناندار /داشتن» ب معنای «متمول» ،مالکیت نان ب معنای مالکیت ثروت است.
مسنلم اسنت گ ننین معانی ب گذشت های دور برمیگردد؛ زمانی گ نان نندان گم بوده است
گ جایگاه ویژهای در جامع داشننت اسننت .و یا در «نان ندارد ،پیاز میخورد گ اشننتهایش باز
شنود» ب معنای «گسنی گ بسنیار نادار اسنت ولی پیز عالی دارد» ،نداشتن نان هدایتگنندة ما ب
معنا بوده است.
دادن

در زیرگروه دیگر گ دادن اسنت ،ویژگی مشنترا دادن نان ،مبنای معانی ثانوی بوده است.
ب عنوان نمون در «نان دادن» ب معنای «ب دیگران گم
«بتشنده» ،دادن و بتشش نان نماد گم

گردن» و یا در عبارت «نانده» ب معنای

و یاری ب دیگران بوده است .بنابراین ،انتقال مالکیت

نان ننان اهمیت دارد گ در معنای یاری ب همنو ب شمار میآید.
گرفتن

در زیرگروه آخر مالکیت؛ یعنی گرفتن ،ویژگی مشننترا گرفتن نان معناسنناز بوده اسننت،
ب عنوان مثال در عبارت «نانی» ب معنای «آنگ دوسننتی او صننادقان نیسننت و فقط برای سننود
شنتصنی با دیگران رفت و آمد میگند» ب دوستیای اشاره میگند گ هدف آن ب ننگ آوردن
یگرفتن) نانی از اوسنت .همچنین در «نان گافر را میخوردند ،بالاش شمشیر میزنند» ب معنای
«نم ب حرامی و ناسنراسنی گردن» انتقال مالکیت نان از شنتصنی ب شتصی دیگر است و در
اینجنا بن طور خاص آنچ اهمیت پیدا گرده اسنننت و مبنای معنای ثانوی در این عبارت بوده
اسنت ،جهت انتقال مالکیت از سنوی گافر ب لیرگافر اسنت گ در جامع ایرانی اسننلامی بستر
تولید معنای «نم ب حرامی و ناسننراسننی» شننده اسننت .در این اصننطلا  ،منرور از نان خوردن،
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لزوما همسفره یا هم لقم شدن و دوستی نیست ،بلک منرور بدست آوردن روزی از مسیر گافر
اسننت .ب این معنا گ گرن فردی ،ممر ارتزاق و درآمدش از اجان

و گفار اسننت ،ولی باز با

آنان دشننمنی میگند .میتوان گفت در این اصننطلا گافر مجاز از هر فردی اسننت گ با ما هم
عقیده نیسنت و یا لزوما با ما دوسنت نیسنت و نان نیز مجاز از ممر ارتزاق و درآمد است .این
درآمد و روزی در این رابط از طرف گافر ب لیرگافر «انتقال» مییابد.
مقدار نان

در گروه دیگر گ با عنوان مقدار نان نامگذاری شننده اسننت ،مقدار نان ،ویژگی مشننترا و
معناساز عبارات است .این انگیزش در ساخت معنای «عمر» در اصطلا «نان برای گسی بر نانوا
نماندن» ،ب معنای «پایان رسننیدن عمر گسننی» مؤثر بوده اسننت .ب عنوان مثال در «نانتنگی» ب
مقدار گم اشنناره شننده اسننت و بدینوسننیل ما را ب معنای «گمیابی نان ،قحطی ،خشننکسننالی»
هنداینت میگند؛ و یا در «لقم نان» توج ب مقدار نان اسنننت گ ما را ب معنای «لذای اندا»
رهنمون میسازد.
مکان نان

در این گروه ،آن بیعد از تجرب گ بسنننتر تجلی معنای ثانوی برای نان بوده اسنننت ،ویژگی
جای و مکان نان میباشنند .معنای ثانوی «شننکم» ،در بسننتر همین انگیزش شننکل گرفت اسننت.
ب عنوان نمون  ،در «نان ب گمر داشنتن» ب معنای «توشنة راه آماده داشتن» ،مکان نان گ در این
اصنطلا «گمر» اسنت ،معناسناز بوده اسنت؛ نراگ افراد ،توشنة خود را گ همان نان است در
مکنانی قرار میدادنند یب گمر میبسنننتند) ،و ب سنننفر میرفتند .بنابراین ،مکان نان گ در این
اصنطلا «گَمَر» است ،ب دلیل همآیی با مقول سفر ،معنای ومنی «توش راه آماده داشتن» را ب
همراه دارد .همچنین در اصننطلا «ناندانی» ب معنای «شننکم» -گ سنناخت آن مشنناب واژههایی
همچون گلندان و نم دان اسنننت -مکان قرار گرفتن نان ،ما را ب معنای «شنننکم» رهنمون
میسازد.
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 .5نتیجهگیری

در این پژوهش ب بررسننی انگیزشهای شننکلگیری معانی متتل

واژة نان پرداخت شنند.

دادههای پژوهش از  61لغتنام و پیکره بیجنخان اسننتتران شنندند .بررسننی نتایج ،حاگی از
آن اسننت گ انگیزشهای معناسنناز سنناخت اصننطلاحات حاوی واژة نان ،شننامل هفت گروه
متتل

اسنت گ هر گروه ،دارای پیوندی منسنجم در درون خود است گ سازندة اصطلاحات

مربوط است .این گروهها گ شامل ویژگیهای یظاهر نان ،ارزش نان ،تعامل با نان ،خوردن نان،
مالکیت نان ،مقدار نان و مکان نان) اسنت ،خود میتواند ب زیرگروههای منسجم جزهیتری نیز
تقسنیم شنود .بیشترین بسامد انگیزشهای معناساز ب ترتی

با  92و  09مورد اصطلا متتل ،

مربوط ب تهیة نان و ارزش مادی بالای آن ،در انگیزشهای تعامل و ارزش اسننت .بسننامد بالای
این دو انگیزش معنایی؛ یعنی تعامل و ارزش را میتوان ب جایگاه نان در جامعة فارسنننیزبانان
مرتبط دانسنت؛ نراگ قوت لال

فارسنیزبانان نان بوده است .ب همین دلیل است گ مراجع،

فطری را براسننناس مادة اولیة نان گ همان گندم و جو اسنننت تعیین میگنند؛ نراگ در فطری ،
قوت لال

مردم ملاا اسننت ،ن قوت لال

شننت

فطری دهنده .اهمیت این قوت لال

در

ایران تا آنجاست گ برای آن ،یاران اختصاص داده میشود و از گندم ،ب عنوان استراتژی ترین
محصنول گشناورزی یاد میشود و طی ده های اخیر تلاش زیادی برای خودگفایی در آن شده
اسننت .طبق آمارهای سننازمان خواربار و گشنناورزی ملل متحد یفاهو) ،ایران ،بعد از پاگسننتان و
ترگی  ،بزرگترین تولیدگنندة گندم در خاورمیان اسننت .علاوه بر این ،سننرانة مصننرف نان هر
ایرانی  611/0گیلوگرم اسنت گ بیشتر آن برای تولید نان اسنتفاده میشنود .این درحالی است
گ سنرانة مصنرف گندم در جهان  11/0گیلوگرم ،در اروپا  623 /9و در امریکای شمالی 10/9
گیلوگرم اسنت .این آمار ،نشاندهندة آن است گ فارسیزبانان با مصرف نند برابری نان نسبت
بن متوسنننط جهانی آن ،بعد از ترگی ی 023/1گیلوگرم) بیشتر از هر گشنننوری در جهان ،نان
مصنننرف میگننند یفاهو ،0261 ،ص .)39 .براسننناس برآوردهای انسنننتیتو نیوانگلند گمرلکس
سنیسنتم 1،تاجیکسنتان و افغانسنتان نیز ب عنوان دیگر قلمروهای زبان فارسی ،جزو ده گشوری
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هسنتند گ بیشترین وابسننتگی ب گندم را دارند یانایسننیاسای .)0261 ،این شننواهد گویای
تعامل بیشتر این ستنوران و ارزش بیشتری است گ برای نان قاهلند.
جدول  .1فراوانی انگیزشهای معناساز اصطلاحات حاوی واژۀ نان در زبان فارسی
زیرشاخۀ انگیزش

انگیزش

تعداد

تعداد

درصد

زیرشاخه

کل

کل

3

2619

ظاهر
ارزش

تعامل

خوردن

مالکیت

ارزش مادی

ارزش بالا

09

ارزش پایین

1

ارزش معنوی

1

پتت

60

تهی

92

فرآیند خوردن

01

لذا

66

داشتن

61

دادن

62

گرفتن

62

91

20

91

22

61655

06612

63621

02616

مقدار

69

161

مکان

61

1611

بسنننامند بالای تعامل با نان و ارزش نان ،خود میتواند دلیلی بر اهمیت مادی نان در تاریب
سنرزمین فارسیزبانان باشد .انگیزشهای متتل
را میتوان ب صنورت شنکل ی ،)0در قال

ی

شکلگیری معانی گوناگون نان در طول زمان
شنبکة معناسنازی اراه داد .تفاوت اساسی این

شنبک با شنبک های معنایی در سنت زبان شناسی یب خصوص در معناشناسی شناختی) در این
است گ گرهها ن خود معانی ،گ انگیزشهای شکلگیری معانی متتل

هستند.
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شکل .1شبکۀ معناسازی واژۀ نان.

آنچ این پژوهش بر آن ت گید میگند ،جایگاه و ت ثیر تجرب ستنگویان در فرایند معناسازی
اسنننت .معنانی گوناگون ی
متتل

تجربی ی

مفهوم از هیچ برنیامدهاند .توج سنننتنگویان ی

مفهوم منشن معانی متتلفی است گ در سنت معناشناسی «معانی ثانوی» نام

گرفت اند .معناشنناسنان شناختی با عناوین متتل
ی ،)6310عناصنننر حاوی معنا در ی

ب این پدیده توج داشت اند .ب عقیدة فیلمور

زبان ،تنها ب ی

دلیل ب وجود میآیند ،پای های این دلیل

در تجربیات و سنرشنت انسان نهفت است .آنچ فیلمور قال
همراه ی

جامع ب ابعاد

مفهوم اسنت ،سنناریویی است گ ابعاد متتل

جدید قرار گیرد .ب عبارت دیگر ،زمانی گ «مقدار» ی

مینامد و مجموع دانش تجربی

آن میتواند فعال شود و منش معنای
مفهوم مانند نان از نرر شننناختی مورد

توجن قرار میگیرد ،عباراتی همچون «لقم نان» ب وجود میآیند و زمانی گ «مکان» آن مدنرر
قرار میگیرد ،عبارت «ناندانی» ب معنای «شنننکم» میتواند ب گار رود .بنابراین ،میتوان گفت
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مفهوم ،در صننورتی گ رهگیری شننوند ،اطلاعات ارزشننمندی از ابعاد مورد

جامع ب جهان خارن و مفاهیم موجود ب پژوهشگر میدهند.

مهمترین نتیج ای گ پژوهشهایی از این نو میتواند داشننت باشنند ،نکتة مورد ت گید دنیای
شنناختی امروز ،مبنی بر جسمیشدگی معانی است« .اگر میخواهیم ی

مفهوم انتزاعی را گاملاً

بفهمیم ،بهتر است برای این منرور ،از مفهومی جسمیتر ،مادیتر و ملموستر از مفهوم انتزاعی
موردنرر اسننتفاده گنیم» .یگوونش  ،0262ص )1 .ب این معنا گ  ،معانی ،ریشن در ویژگیهای
فیزیکی و محیطی ی

مفهوم دارد« .نو نرام مفهومی ما ،محصنننول نو موجودیت ما و تعامل

ما با محیط فیزیکی و فرهنگی ما اسننت ».یلیکاف و جانسننون ،0229 ،ص .)663 .در این میان،
ت ثیر ویژگیهای لیرفیزیکی نان در شنننکلدهی برخی معانی از ی

سنننو ب تعامل ویژگیهای

فیزیکی و لیرفیزیکی یبرای نمون ارزش مادی و معنوی) اشنناره دارد و از سننوی دیگر ،نشننان
میدهد گ این مفهوم صرفاً فیزیکی نیست و میتواند عوامل لیرفیزیکی مانند شرایط اجتماعی،
سنیاسی ،مذهبی ،فرهنگی و تاریتی و ب طور گلی باورهای افراد ی

جامع را نیز شامل شود.

برای نمونن  ،سننناخنت معنانی حاگی از ارزش بالای نان در اصنننطلاحات ،میتواند مربوط ب

دورههایی باشد گ این مادة لذایی گمیا بوده است ،برای نمون  ،مجد در گتا قحطی بزرگ
ب بعضننی از نمون های قحطی نان اشنناره میگند «رعد در  01نوامبر  6361مینویسنند :حاگم
اصنننفهان ب وزیر داخل تلگراف زده و مینویسننند گ اگثر دگانهای نانوایی بسنننت اند و افراد
بسننیاری از گرسنننگی درحال مردن هسننتند .و در تهران :هماگنون اگثر نانواییها بسننت اند .نان
بسنننیار گمیا

اسنننت و زن و مرد و گودا در خیابانها زار میزنند ».ی .6911ص )20 .و یا

بالعکس ،ارزش پایین آن مربوط ب دورههایی باشند گ این مادة لذایی فراوان بوده است ،برای
نمون  ،طالشننی ی ،)6935طی گزارشننی در مؤسننسننة فرهنگی ،مطبوعاتی ایران اعلام میگند گ
ایرانیان سالان «لذای  6562226222گرسن را دور میریزند» گ « %92...این وایعات مربوط ب
نان» است.
علاوه بر این ،این گون تحقیقات ب این نکت مهم اشنناره دارند گ معانی با جهان افراد رابط
انگیتتن دارد و هیچ معنایی بیرون از ویژگیها و روابط محیطی و اجتماعی شنننکل نمیگیرد.
پژوهش حاونر تاییدی بر نتایج بونینو ،گالج ،گوبی و بونو گورسو ی )0261است گ با بررسی
فیزیولوژیکی-عصنننبی ،و پردازش دادههای معنایی زبانشنننناختی ،ب این نتیج میرسنننند گ
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سناختار عصنبی مغز انسنان ،مسنئول درا تجربیات حسننی ،حرگتی و احساسی معانی واژهها
اسنت؛ گ این خود دلیلی محکم بر جسمیشدگی معنایی زبانشناختی است .اساسیترین نقش
فرآیند جسنمیشندگی ،ایجاد مشنترگاتی در بین تجربیات افراد متتل

ی

جامعة زبانی است

گن این تجربینات ،خود بنای مشنننترگات معناهای زبانشنننناختی را میگذارد ،همان تجربیات
مشترگی گ در این پژوهش با عنوان انگیزشهای معناساز از آن یاد شد.
این پژوهش با محور قرار دادن سننؤال اصننلی حوزه نندمعنایی ی فالکوم ،)0265b ،مبنی بر
یافتن پاسنب ب این سنؤال گ نگون معانی متتل

ی

نندمعنا ،سنناخت میشننود و همسو با

فالکوم ی ،)0265bب این نتیج رسننید گ نندمعنایی بر پای دانش لیرزبانشننناختی یفیزیکی و
لیزفیزیکی) مفناهیم اسنننتوار اسنننت و تلاش گرد تا با تحلیل معانی متتل
معناساز یا همان ابعاد متتل

و ت ثیرگذار در شکلگیری معانی ی

نان ،انگیزشهای

واژة نندمعنا یمانند نان) را

مورد بررسی قرار دهد.
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