فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال یازدهم -شماره اول -فروردین  -1397شماره پیاپی39

تحلیل حوزه های معنایی :رهیافتی در سبک شناسی
( ص ) 59 -77
نعمتاهلل ایرانناده(نویسنده مسئول) ،1مامدمهدی

زمانی2

تاریخ دریافت مقاله :بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :بهار1396

چکیده:
نظریة حوزه های معنایی یکی از نظریات مطرا در معنی شخخناسخخی سخخاختگراسخختح حوزة معنایی
مجموعهای است از واژهها که مش صة معنایی خاصی موهب باهمآیی آنها میشودح ایپ مقاله در پی
پا سخ به ایپ پر سش ا ست که چگونه میتوان ایپ نظریه را در مطالعات سبک شنا سانه بهکار گرفتح
میتوان از ایپ نظریه در مطالعات معنی شنا سانة ادبیات ،از همله سبک شنا سی معنایی ،بهره بردح
معنی شنا سیِ آرار ادبی و سبک شنا سیِ معنایی تمرکن خود را بر وهود یا عده معناهای فردی در
برابر معناهای عمومی قرار میدهد ،معناهای فردی خاصی که وقوعی قاعده مند در متون ادبی دارندح
ایپ پژوهش ،ضمپ بیان مبانی ایپ نظریه در معنی شنا سی ،با تالی نمونهای ،کارآمدی ایپ نظریه
در م طال عات ادبی را نشخخخان م ید هد و تال ی حوزه های مع نایی را ره یافتی تازه در م طال عات
سبکشناسانه معرفی میکندح
کلمات کلیدی  :معنی شخخناسخخی سخخاختگرا ،حوزة معنایی ،سخخبک شخخناسخخی ،مطالعات ادبی،
زبانشناسیح

1ح دانشیار دانشگاه عامه طباطباییiranzadeh@atu.ac.ir
2ح دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عامه طباطباییmm.zamani@ymail.com

 / 60سبک شناسی نظم و نثر فارسی – شماره پی در پی  – 39بهار 97

مقدمه:
از همله مشکات پژوهشهای ادبی روشپ نبودن برخی اصطاحات پژوهش است؛ مثاً پژوهشگری
که از «معنی» یا «ن شانه» س پ میگوید مراد خود را از آنها به صورت دقیال رو شپ نمیکندح همیپ
مسیله موهب میشود واحدهای تاقیال نینکه باید مورد مطالعة معنی شناسانه یا نشانه شناسانه قرار
گیردروشپ نباشد؛ یعنی مش ص نیست که مقصود از معنی چیست ،قرار است به معنای کداهیک از
واحدهای متپ (واژه ،همله ،بند ،و غیره) پرداخته شود ،و روش ا ست راج و تالی دادهها چی ستح
ه میپ م سیله موهب سردرگمی پژوه شگر و م اطب او می شود؛ زیرا نه پژوه شگر میداند باید به چه
بپردازد و نه م اطب میداند قرار اسخخخت دقیقاً به چه پرداخته شخخخودح یکی از دالی تعریف نکردن
اصخخخطاحاتی چون «معنی» بدیهی انگاشخخختپ معنای آن اسخخختح اما نگاهی م تصخخخر به نظریات
معنی شناسانه نشان میدهد که تلقی معنی شناسان از معنی و روشهایی که برای مطالعة معنی ات اذ
کرده اند چقدر متفاوت استح کاربست ایپ نظریات در پژوهشهای ادبیی که به ناوی به مطالعة نظاه
معنایی آرار ادبی میپردازند مانع از بروز چنیپ م شکاتی می شودح از هملة ایپ نظریاتْ نظریة حوزه
های معنایی ( )semantic-field theoryاسخخختح ایپ نظریه یکی از نظریات مطرا در معنی
شنا سی ساخت را ( )structural semanticsا ست و معنی شنا سی ساختگرا خود زیرمجموعة
زبان شنا سی ساخت را ( )structural linguisticsا ستح ایپ پژوهش میکو شد به ایپ پر سش
پا سخ دهد که چگونه میتوان نظریة حوزههای معنایی را در مطالعات سبک شنا سانه به کار گرفتح
برای نی به پاسخخخخ ایپ پرسخخخش ،نگارندگان میکوشخخخند مبانی نظریة حوزه های معنایی را ،بدون
پرداختپ به اختافات و پیچیدگیهای آرای نظریهپردازان آن ،باد ضخخخرورت معرفی کنند و روش
بهکارگیری آن را در مطالعات ادبی ،با نمونهای عملی ،نشخخان دهند و بر گونهای از سخخبک شخخناسخخی
تات عنوان « سبک شنا سی معنایی» که نظاه معنایی آرار ادبی را از منظری سبک شنا سانه مورد
مطالعه قرار میدهد تیکید کنندح بنابرایپ ،ابتدا بهصخخورت م تصخخر به زبانشخخناسخخی سخخاختگرا و معنی
شناسی ساختگرا اشاره و سپس به نظریة حوزه های معنایی پرداخته میشودح پژوهشهای اندکی با
رو شی م شابه آنچه در ایپ پژوهش معرفی می شود انجاه شده ا ست که در ب ش  5به برر سی آنها
میپردازیمح
زبانشناسی ساخت را:
زبانشناسی ساختگرا ریشه در آراء فردینان دو سوسور در کتام دورة زبانشناسی عمومی داردح در
ایپ رویکرد ،زبان بهمثابة نظامی مطالعه میشخخخود که ارزشِ ( )valueهر واحدِ ایپ نظاه در رابطة
متقاب با دیگر واحدها مشخ ص میشخخود (رح کح نظریههای معنیشخخناسخخی واژگانی ،گیررتس)125 :ح
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چنانکه الینن (درآمدی بر معنی شنا سی زبان )154 :میگوید« :یکی از بنیادیتریپ و عامتریپ ا صول
زبانشناسی ساختگرا ایپ است که زبانها نظامهایی منسجمند و خرده نظامها یا سطوا تشکی دهنده
شان ،یعنی سطوا دستوری ،واژگانی ،و واهیشان ،وابستگی متقاب با هم دارند»ح زبان نظامی است
متشخخک از نشخخانه -هایی که ماهیت آنها در رابطة تقابلی (رابطة سخخلبی) مشخ ص میشخخود ،نه آنکه
انبوهی از اهنای بی ارتباط با هم باشخخدح از سخخوی دیگر ایپ واحدها در کنار یکدیگر ،یعنی در رابطة
ایجابی با هم ،واحد بنرگتر ،یعنی نظاه واهی زبان فارسخخی ،را شخخک میدهند (دربارة «نظاه زبان» و
رابطة سلبی و ایجابی واحدها رحکح آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادم فارسی ،صفوی53-49 :؛
نین نظریه های معنی شناسی واژگانی ،گیررتس)125 -123 :ح
روش سو سور در مطالعة زبانْ ا ساسِ مکتب ساختگرایی ( )structuralismقرار گرفت (دربارة
ساختگرایی در زبان شنا سی و مطالعات ادبی رح کح بوطیقای ساختگرا :ساختگرایی ،زبان شنا سی و
مطالعة ادبیات ،کالر)ح البته ،روش سو سور با ظهور مکاتب هدید من سو ن شده ا ست ،بلکه چنانکه
لپسکی میگوید
«د ستور زای شی» نین نوعی از همیپ ساختگرایی ا ست و هیچیک از نظریه هاینبان شناختی کنونی
نین با ایپ آرا در تضخاد قرار ندارندح آن دیدگاهی که «دسختور زایشخی» در برابرش قد علم کرد نوعی
نگرش تجربهگرا در مطالعة زبان بود که خودِ چامسخخخکی آن را «سخخخاختگرایی» نامیده بود (همان:
)503ح

معنی شناسی ساخت را:
معنی شناسی مطالعة علمی معنی استح آنچه در معنی شناسی مورد توهه قرار میگیرد معناهای
عمومی ،و نه معناهای فردی ،اسخخخت؛ البته در مطالعات ادبی ،معناهای فردی اهمیت مییابند (پالمر،
 )24 :1385دربارة ایپ اهمیت در ب ش  4س پ خواهیم گفتح
در معنی شخخناسخخی سخخاختگرا ،ارزش معناییِ ن شانه های زبانی در ارتباط متقاب با هم بررسخخی
میشود:
اندی شة بنیادیپ معنی شنا سی ساختگرا آن ا ست که معنای واژه ها ،ا سا ساً ،مبتنی بر ارتباط
است؛ یعنی موقعیت واژه ،در شبکهای از روابط معنایی با واژه های دیگر در حوزۀ معناییِ 1یکسان،
معنای واژه را تعییپ میکندح روابط جانشینی و همنشینی هر دو در ایپ تعییپ معنا دخالت دارندح
دححح« .حوزة معنایی» مجموعهای منسجم از واژگان است که روابط معنایی جانشینی و همنشینی

1ح کروز از اصخخطاا  lexical fieldاسخختفاده کرده که بهتسخخاما معادل  semantic fieldدر نظر گرفته و ترهمه
شدح
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اعضخخای ایپ مجموعه را به هم گره مینند ( A Glossary of Semantics and Pragmatics,
)Cruse: 171ح
برای تبییپ دقیال مسیله تعریف «معنی» و «حوزة معنایی» ضرورت داردح
 .1معنی
معنی همان ت صور معناییِ نشخخانة زبانی اسخختح سخخوسخخور نشخخانة زبانی را مرکب از دال و مدلول
میدان ست؛ دال هنگامی دال ا ست که مدلولی دارد و مدلول هنگامی مدلول ا ست که دالی داردح دالْ
ت صورِ صوتیِ ن شانة زبانی و مدلولْ ت صورِ معناییِ آن ا ست (دربارة ن شانة زبانی رحکح مبانی ن شانه
شنا سی ،چندلر)44 -42 :ح با توهه به ایپ تو ضیاات ،هر ها ن شانة زبانی ه ست ،معنی هم ه ست؛
بنابرایپ گسخخترة معنی بسخخیار وسخخیع اسخختح معنیِ واژه ها در تقاب با هم و در حوزه های معنایی
یکسان مش ص میشودح حال به تعریف «حوزة معنایی» میپردازیمح
 .2حوزۀ معنایی
نظریة حوزه های معنایی ( )semantic-field theoryرا بعضی زبانشناسان آلمانی و سوئیسی
دهه های  1920و  1930مطرا کردند («نگاهی به نظریة حوزه های معنایی از منظر نظاه واژگانی
زبان فارسی» ،صفوی)2 :ح از هملة ایپ زبانشناسان واینگربر است که «مبنای نظری طرا حوزه های
واژگانی» ریشخخخه در آراء او دارد و او را بنیانگذار ایپ نظریه میدانند (نظریه های معنی شخخخناسخخخی
واژگانی ،گیررتس)134 :ح البته « تنها مطالعة تیریرگذار را در ایپ حوزه باید نوشخخختة یوسخخخت تریر
دانسخخخت که با ناه واژگان زبان آلمانی در حوزة مفهومی درک :تاری چة یک حوزة زبانی به سخخخال
 1931انت شار یافت» (همانجا؛ برای اطاع از دیگر آرار تریر رح کح همان)139 -134 ،ح زبان شنا سان
از برچسبهای م تلفی برای نامیدن ایپ نظریه استفاده کردهاند و برخی «به شکلی از ایپ اصطاحات
بهره میگیر ند که ان گار ت فاوتی در کاربردشخخخخان وهود دارد» (ه مان)141 :؛ برای نمو نه ،الینن
( )Semantics: 253م یان حوزة مفهومی ( )conceptual fieldو حوزة واژ گانی ( lexical
 )fieldو میان حوزة واژگانی و حوزة معنایی تماین قای اسخخخت (( )Ibid.: 268نظریه های معنی
شنا سی واژگانی ،گیررتس140 :؛ برای اطاع بی شتر از تاری چة نظریة «حوزه های واژگانی» رحکح
همان)163 -134 :ح نگارندگان ا صطاا «حوزة معنایی» را برگنیده و صرفاً به روابط معنایی واژه ها
پرداختهاند؛ بهعاوه از تالی مؤلفهای نین بهره بردهاند (دربارة «تالی مؤلفهای» در معنی شنا سی
ساختگرا رح کح همان)184 -163 :ح
حوزة معنایی نظامی اسخخخت متشخخخک از واژگانی که یک یا چند مؤلفه یا مشییخصییۀ معنایی
( )semantic feature/ componentمو هب باه مآییِ ( )collocationآن ها میشخخخودح در
تعریف م ش صة معنایی میتوان گفت« :کوچکتریپ واحدهای معنایی در یک کلمهح معنای کلمات را
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میتوان بهعنوان ترکیب مشخخخ صخخخه ها یا مؤلفه های معنایی توصخخخیف کرد» (فرهنگ توضخخخیای
زبان شنا سی کاربردی النگمپ ،ریچارد)491 :؛ برای نمونه ،واژة «مادر» از م ش صه های معناییِ د+
انسخخان ،.د +مؤنث ،.د +بالغ ،.و د +فرزند .تشخخکی شخخده ،یا بهصخخورت ت صخخصخخی تر نسخخبت به آنها
نشاندار ( )markedاستح
در زبان فارسی ،دو مش صة معناییِ د +انسان .و د +مؤنث .موهب باهمآیی واژه هایی میشوند که
در کنار یکدیگر حوزة معنایی «انسان مؤنث» (=  )Aرا بهوهود میآورند و معنای ایپ واژه ها در تقاب
با هم مش ص میشود:
{=Aمادر ،دختر ،زن ،عروس ،خاله ،ححح و عمه}2
بر ا ساس گفتة کروز روابط هان شینی و همن شینی موهب باهمآیی واژهها می شود و ،بدیپ ترتیب،
ایپ روابط در تعییپ معنای واژه دخالت دارندح ایپ سخ پ به ایپ معنا نیسخخت که روابط هانشخخینی و
هم نشخخینی ،فارغ از مشخخ صخخه های معنایی ،در تعییپ معنای واژه ها و باهمآیی میان آنها دخالت
دارندح در واقع ،م ش صة معناییِ م شترک گاه عام ِ باهمآییِ واژههایی ا ست که در ارتباط هان شینی
با یکدیگرند و گاه عام باهمآیی واژه هایی اسخخت که رابطة همنشخخینی دارندح برای نمونه ،واژه های
موهود در حوزة معناییِ «انسخخان مؤنث» با هم رابطة هانشخخینی دارند؛ یعنی از میان آنها واژهای را
انت ام میکنیم و با توهه به قواعد معنایی با واژه های دیگر ترکیبشخخان میکنیم و همله میسخخازیمح
صفوی ایپ باهمآیی را «باهمآیی متداعی» می واند (دربارة باهمآیی متداعی رح کح «پژوه شی دربارة
باهمآیی واژگانی در زبان فار سی»12 -10 :؛ دربارة رابطة هان شینی و همن شینی رح کح آ شنایی با
زبانشخخناسخخی در مطالعات ادم فارسخخی ،صخخفوی)71 -70 :ح بعاوه بعضخخی از واژههای حوزة «حیوان
مؤنث» (=  )Bن سبت به م ش صة د +ان سان .ن شاندارند (ایپ واژهها در حوزة «ان سان مؤنث» قرار
میگیرندمثاً «مادر»« ،عروس»« ،زن» ،و «دختر»)ح از سوی دیگر ،فع «درس خواندن» نین ن سبت
به همیپ مش صه نشاندار است؛ بنابرایپ ،واژههایی از حوزة  Bکه دارای مش صة د +انسان .هستند
با فع «درس خواندن» ،بهسخخخبب همیپ مشخخخ صخخخه ،گره می ورند و در یک حوزه قرار میگیرندح
پورتسخخخیگ ایپ باهمآیی را « باهمآیی همنشخخخینی» می واند (دربارة باهمآیی همنشخخخینی رح کح
«پژوهشی دربارة باهمآیی واژگانی در زبان فارسی» ،صفوی)10 -2 :ح روشپ است که معنای اعضای
ایپ حوزه نین در رابطة متقاب شان با یکدیگر مش ص میشودح
دخ و تصخخرف در روابط هانشخخینی و همنشخخینیِ واژه ها قواعد زبان را بههم میریندح با توهه به
مثالی که ذکر شده ،اگر واژة بدون م ش صة د +ان سان .را انت ام و با فع «درس خواندن» ترکیب

2ح دربارة م ش صة معنایی رحکح آ شنایی با زبان شنا سی در مطالعات ادم فار سی ،صفوی250-248 :؛ برای آ شنایی
بیشتر با باهمآیی رحکح صفوی 13-1 :1382ح
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کنیم قواعد معنایی زبان را شکستهایم ،که ایپ کاهش قواعد معنایی ممکپ است موهب ادبیت متپ
شود؛ مثاً اگر بگوییم« :عشال در مکتب او درس می واند» ،قاعدهکاهی معنایی ایجاد کردهایم؛ یعنی
واژة «ع شال» را دارای م ش صة د +ان سان .دان سته و با ا سمهایی که واقعاً دارای ایپ م ش صهاند در
یک حوزه قرار دادهایم و بدیپ ترتیب پس از ترکیب با فع «درس خواندن» ،که آن هم نسخخخبت به
م ش صة گفته شده ن شاندار ا ست ،قواعد معنایی را نق کردهایم (دربارة قاعدهکاهی معنایی رحکح
آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادم فارسی ،صفوی)469 -468 :ح
تغییر در حوزة معنایی

تغییرات مفهومی

تغییرات واژگانی:
تغیر در سطا واژه و نه در مفهوه

توضیع معنایی:
گسترش مفهوه یک واژه به شکلی که وارد حوزة
دیگری هم بشود؛ مث «آینه» که پیشتر فقط
عضو حوزة «لوازه آرایش» بوده ،ولی امروز وارد
حوزة «اهنای اتومبی » هم شده استح

هایگنینی واژگانی:
مث هایگنینی«دادگستری» به های
«عدلیه» در حوزة معنایی «نهادهای اداری
ایران» که مفهوه یکسانی دارندح

ت صیص معنایی:
مادود شدن مفهوه واژه؛ مث «داور» که پیشتر
ارزش معنایی«قاضی» را داشته ،ولی امروزه
مفهوه قضاوت کنندة مسابقات ورزشی را داردح

افنایش واژگانی:

مث افنایش «موبای » به حوزة معنایی
«وسای ارتباطی» که پیشتر اعضایی چون
«تلفپ» و «فکس» داشته استح

ترفیع معنایی:
سوع یافتپ بار عاطفی مفهوه واژه به سمت
مثبت؛ مث «سید» که از مفهوه«آقا» به «فرزند
خانوادة پیامبر» ترفیع یافته استح

کاهش واژگانی:
مث کاهش واژة «سرداری» از حوزة
معنایی «پوشاک»ح

تننل معنایی:
سوع یافتپ بار عاطفی مفهوه واژه به سمت منفی؛
مث «سرخام» در حوزة معنایی «لوازه آرایش»ح
نمودار  .1تغییر در حوزه های معنایی (تحلیل حوزه های معنایی غزلیات سنایی ( 60غزل) ،زمانی)18 :
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مطالعة حوزه های معنایی بهصورت همنمانی و درزمانی صورت میگیردح در مطالعة همنمانی ،حوزه
ها در مقطع زمانی خا صی مورد برر سی قرار میگیرندح تالی درزمانی حوزه های معنایی نین عبارت
اسخخخت از مقایسخخخة دو تالی همنمانی؛ برای نمونه ،تالی حوزههای معنایی غنل حافظ ،که در
مادودة زمانی خاصخخی مینیسخخته اسخخت ،تالیلی همنمانی اسخخت و مقایسخخة نتایجِ معنی شخخناس خیِ
همنمانی ِزبان فار سی در قرن چهاره و قرن ه شتم ،مطالعة درزمانی ا ستح انواع تغییر در حوزه های
معنایی («نگاهی به نظریة حوزه های معنایی از منظر نظاه واژگانی زبان فارسخخی» ،صخخفوی،)6 -4 ،
که در مطالعة درزمانی بررسی میشود ،در نمودار ربت شده استنمودار 1از نمودار صفوی استح

معنی شناسی و سبک شناسی:
در ب ش  2گفته شخخد که معناهای فردی ،که در معنی شخخناسخخی مورد توهه قرار نمیگیرند ،در
مطالعات ادبی حائن اهمیتندح کاربردهای فردی در هر سطای از ارر ادبی با شد ،مثاً آوایی ،معنایی،
یا باغی ،چینی ا ست که مورد توهه سبک شنا سی قرار دارد؛ بهعبارت دیگر در سبک شنا سی
فردیت اهمیت مییابد (رحکح سخخبکشخخناسخخی :نظریه ها ،رویکردها و روشخخها ،فتوحی)57 -56 :ح ایپ
فردیت در سبک شنا سی معناییکه مطالعة علمی معناهای فردی (تماینهای معنایی) ا ست و به
مطالعة سبکشناسانه نظاه معنایی آرار ادبی میپردازداهمیتی اساسی داردح
معنی شنا سی و سبک شنا سی معنایی از دو ههت با هم در ارتباطند؛ یک هنبة ایپ ارتباط آن
است که شناخت معناهای فردی در گرو شناختپ معناهای عمومی است؛ یعنی ابتدا باید قاعده های
معنایی همگانی را بشخخناسخخیم ،سخخپس به مطالعة عدول از ایپ قاعده ها بپردازیمح معنای عمومی را
معنای صریا یا معنای قامو سی و معنای فردی را معنای ضمنی می وانیمح صریا بودن و ضمنی
بودن معنا نسخخبی اسخخت؛ یعنی ممکپ اسخخت یک معنا نسخخبت به معانی دیگر از صخخراحت کمتری
برخوردار با شدح با توهه به پیو ستار زیر دربارة م ش صه های معنایی « شرام» به تو ضیا ایپ نکته
میپردازیمح

[+
[+

]
]

نمودار 2ح پیوستار معنای صریا و ضمنی

[+
[+

]
]

[+
[+

]

]
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از میان معانیِ «شخخرام» ،معنی «آبمیوه که به طور طبیعی ت میر شخخده و مقداری الک داشخخته
با شد» (فرهنگ بنرگ س پ ،انوری :ذی « شرام») که در فرهنگهای عمومی وارد شده ا ست ،در
سویة پایانی سمت چپ پیوستار قرار میگیردح معناهایی که در فرهنگهای ت صصی ،مثاً فرهنگهای
ا صطاحات عرفانی ،وارد شده ا ست نین در نیمة سمت چپ قرار میگیرد ،همانند «غلبة ع شال» در
اصخخطاحنامة ف رالدیپ عراقی (فرهنگ اصخخطاحات و تعبیرات عرفانی ،سخخجادی :ذی «می»)ح البته
صخخراحتِ ایپ معناها به اندازة معناهایی نیسخخت که وارد فرهنگهای عمومی شخخده اسخخت؛ یعنی ایپ
معناها هم به طورکلی عمومی ما سوم می شوند ،اما عمومیت کمتری ن سبت به معناهایی دارند که
در فرهنگهای عمومی ذکر شخخخدهح مینانِ عمومیتِ معناها علتِ ورودِ آنها به فرهنگهای عمومی یا
ت ص صی ا ست؛ یعنی هرچه معناها عمومیتر شوند احتمال ورود آنها به فرهنگهای عمومی بی شتر
می شودح میتوان گفت آن د سته از م ش صه های معنایی که در نظامهای معنایی متعدد م شترکند
وارد فرهنگهای عمومی می شوندح برای مثال ،م ش صه های د +نو شیدن .و د +م ستی.که در گونه
های زبانی م تلف از گونة ادبی گرفته تا گونه های ت صصیِ فقهی و طبی و عرفانی کاربرد داردوارد
فرهنگهای عمومی شده ا ست؛ اما م ش صة د +نجس .که در گونة زبانی فقهی کاربرد دارد در کتب
ت ص صی ایپ گونه ،همانند ر ساله های فقهی ،و م ش صة د +ع شال .و د +حال .که در گونة عرفانی
کاربرد دارد در کتب ت ص صی مربوط به آن ،مث ا صطاانامه های عرفانی ،وارد شده ا ستح حال
ممکپ ا ست ایپ م ش صه های معنایی نین رفتهرفته آن قدر عمومیت پیدا کنند که وارد فرهنگهای
عمومی شودح اما م ش صه های د +خون .و د +دختر .در متون ادبی در نیمة سمت را ست پیو ستار
قرار میگیردح
هنبة دیگر ارتباط سبک شناسی معنایی و معنی شناسی آن است که در سبک شناسی معنایی میتوان
ا ز نظریات و روشخخهای معنیشخخناسخخی ،مثاً نظریة حوزههای معنایی ،بهره بردح هدفِ مطالعة یک ارر ادبی
خا ،،از منظر سبک شنا سی معنایی ،د ست یافتپ به معناهایی ا ست که از یک سو فردیند ،یعنی در
نیمة سمت راست پیوستار قرار میگیرند ،و از سوی دیگر وقوعی قاعده مند دارند ،یعنی استثنائی نیستندح
« سبک شناسی به بررسی تماین یا عده تماین میان ارری با آرار دیگر یا تماین میان س پ شاعری
با س خ پ شخخاعران دیگر یا تماین دورة ادبی خاصخخی با ادوار ادبی دیگر میپردازد» (تالی حوزه های
معنایی غنلیات سنایی ( 60غنل) ،زمانی)21 :ح بر ایپ اساس ،در سبک شناسی ارر ادبی (یا آرار یک
شاعر یا دورة ادبی) باید از چهار مرحلة شناخت و مقای سه گذر کرد« )1 :تو صیف ارر»« )2،تو صیف
آرار همدوره واه دورة ادبی خواه تاری ی»« )3 ،توصخخخیف آرارادبی ادوار پیشخخخیپ و پسخخخیپ» ،و)4
«مقای سة او صاف ارر مورد نظر با او صاف آرار دیگر» (همانجا)ح سه مرحلة ن ستْ تالی همنمانی و
مرحلة نهاییْ تالی درزمانی ارر ادبی اسخختح بنابرایپ ،سخخبک شخخناس خیِ معناییِ ارر ادبی نین از سخخه
مرحلة تالی همنمانی و یک مرحلة تالی درزمانی گذر میکند؛ یعنی اگر بر اسخخخاس نظریة حوزه
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های معنایی به سبک شنا سی معنایی ارری مبادرت کنیم ،در سه مرحله به تالی همنمانی حوزه
ها و در یک مرحله به تالی درزمانی آنها میپردازیمح آنچه در ب ش  2-3دربارة تالی همنمانی و
درزمانی حوزه های معناییِ نظاه زبان گفته شد در تالی حوزه های معنایی متون ادبی نین صادع
استح البته در تالی درزمانیْ رواج یافتپ یک حوزه ،که پیشتر کاربرد نداشته ،یا از رواج افتادن یک
حوزه باید مکرر و قاعده مند باشدح

پیشینۀ مطالعات ادبی مشابه تحلیل حوزههای معنایی:
پژوه شگرانِ ادبیات فار سی از ایپ روش گاه بدون آگاهی از ایپ نظریه یا ذکر آن و گاه با آگاهی از
آن بهره بردهاندح از هملة ماققانی که مبتنی بر رو شی م شابهِ آنچه در ایپ پژوهش معرفی شده به
پژوهش پرداختهاند میتوان به حقشناس («آفاع شعر سعدی و حافظ :باثی در سهولت و امتناع در
شخخخعر») ،کراچی (فروغ فر زاد) ،و هاهدهاه و رضخخخایی («دایرة واژگان ( )Dictionو نقش آن در
شتام روایت شاهنامه») اشاره کردح باید توهه داشت که هر پژوهشی که به ناوی به معنی شناسی
واژه میپردازد خواه ناخواه از روابط همن شینی و هان شینی واژه ها بهره میبردح بدیپ ترتیب ،م صادیال
ایپ پژوه شها ب سیار زیاد ا ست ،اما در اینجا برای رعایتِ اخت صار به همیپ سه نمونه ب سنده می شودح
حقشناس در مقالة «آفاع شعر سعدی و حافظ :باثی در سهولت و امتناع در شعر» به بررسی فضاها
و افقهای باز و بسخته ،که به ترتیب آنها را فضخاهای «هلوت» و «خلوت» می واند ،در شخعر حافظ و
سخخعدی پرداخته اسخخت؛ یعنی به بررسخخی واژههایی میپردازد که بنا به مصخخطلاات مقالة حاضخخر به
صورت صریا و ضمنی م ش صة د +خلوت .یا د +هلوت .را دارندح با توهه به برر سی حال شناس،
ب سامد وقوع حوزة «هلوت» در شعر سعدی بیش از ب سامد وقوع حوزة «خلوت» ا ست ،که در شعر
حافظ ب سامد ایپ دو حوزه برعکس ا ستح بنابرایپ ،از نگاه درونمایه شنا سانه ()thematological
ایپ تکرارها معنیدار ا ست (دربارة موتیف و درونمایه شنا سی رح کح موتیف چی ست و چگونه شک
میگیرد؟ ،تقوی و دهقان)8 :؛ یعنی از تفاوت احوال و افکار حکایت دارد ،و از منظر سبک شنا سانه
عام تماین شعر ایپ دو شاعر با دیگر شاعران استح کراچی در کتام فروغ فرخناد کوشیده است ،با
برر سی واژه های چهار حوزة ما سو سات ،احواالت ،طبیعت ،و عنا صر زنانه ،دگردی سی ذهپ و زبان
فروغ را نشان دهدح بر اساس آنچه گفته شده ،او چهار حوزة معنایی را ،که در هر کداه یکی از چهار
م ش صة د +ما سو سات ،.د +احواالت ،.د +طبیعت ،.و د +زنانگی .عام باهمآیی واژهها ست ،در دو
دفتر ا سیر و ایمان بیاوریم به آغاز ف ص سرد برر سی و مقای سه کردهح هاهدهاه و ر ضایی به برر سی
آن دسخخته از واژه های شخخاهنامة فردوسخخی پرداختهاند که به روایت شخختام میب شخخدح بر اسخخاس
ا صطاحات پژوهش حا ضر ،ایپ واژه ها م ش صة د +شتام .را دارند و حوزة معنایی « شتام» را
ت شکی میدهندح آنان دو د سته واژه را مورد برر سی قرار میدهند :قامو سی و ادبیح واژگان ادبیْ واژه
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های قاموسیی هستند که کارکرد ادبی دارند و «زبان را به سطا ادبی سوع میدهند» ( )54و در سه
سطا استعاره و کنایه و تشبیه بررسی شدهاندح در شاهنامه دستهای از واژه ها مش صة د +شتام .را
به صورت صریا دارند ،همانند «دوان» و «شتابنده» ( ،)55و دستهای به صورت ضمنیح از نمونه های
دستة اخیر واژة «مست» ( )56و «خرامیدن» ( )55است3ح

مفروضات پژوهشِ مبتنی بر این نظریه:
تاقیال بر اساس ایپ نظریه مبتنی بر مفروضاتی است چون:
 .1زبان آرار ادبی ،یعنی زبان ادبی ،یکی از گونه های زبان است؛ بدیپ ترتیب ،در مطالعة زبان
ادبی میتوان از نظریات و روشهای زبانشناسانه بهره بردح بنابرایپ ،معنی شناسی ادبی
زیرمجموعة معنی شناسی زبانی است و مبتنی بر نظریات و روشهای معنی شناسی زبانی است؛
 .2نظاه معنایی ارر ادبیدو بیتی باشد یا مثنوی چندهناربیتی یا دیوانی متشک

از قوالب

متعددمجموعهای از عناصر بی ارتباط و پراکنده نیست ،بلکه واحدهای ایپ مجموعه با یکدیگر
رابطة سلبی و ایجابی دارند؛ رابطة سلبی واحدهای همسطاْ ارزش هر یک را مش ص میکند
و رابطة ایجابی ایپ واحدها به ایجاد واحد بنرگتر میانجامد؛
 .3بر اساس تماینی که سوسور میان زبان ( )langueو گفتار ( )parolنهاد (رحکح فردینان دو
ی مبتنی بر ساختاری بنیادیپ استح هدف پژوهش
ت زبان ْ
سوسور ،کالر ،) 37 -31 :تنوعا ِ
ساختارگرایانه دست یافتپ به ایپ ساختارهاستح بدیپ ترتیب ،اگرچه در ظاهر واژه هایی با
معناهای متفاوت در متپ وهود دارد ،ایپ واژه ها بهسبب مش صه های معنایی مشترک در
حوزه های معنایی مشترکی قرار میگیرندح

روش پژوهش بر اساس این نظریه:
3ح در د ستهای از پژوه شها پژوه شگرانْ آگاهانه از ایپ نظریه بهره گرفتهاند و کو شیدهاند با توهه به م ش صه های
معنایی خا ،،حوزه های معنایی آرار ادبی را شخخناسخخایی کنندح ایرانناده (ویژگیهای سخخبک غنلیات سخخعدی) را میتوان
ن ستیپ پژوه شگری دان ست که از ایپ نظریه بهره برده ا ستح او بر ا ساس ایپ نظریه حوزه های معناییِ غنل سعدی را
برای سبک شناسی غنل او بررسی کرده استح ایرانناده و پاشا ( )1390در مقالهای تات عنوان «بپمایه های پربسامد
در شعر ژالة قائممقامی» نین کو شیدهاند بپمایه های پرب سامد شعر قائممقامی را با تالی حوزه های معناییِ شعرش
شخخناسخخایی کنندح زمانی ( )1392نین در تالی حوزه های معنایی غنلیات سخخنایی ( 60غنل) بر اسخخاس همیپ نظریه به
سبک شنا سی معنایی غنل سنایی پرداخته ا ستح زمانی و ایرانناده ( )1394در مقالهای با عنوان «تالی حوزه های
معنایی ابیات باقیمانده از رابعه بنت کعب قنداری» کو شیدهاند بر ا ساس ایپ نظریه به سبک شنا سی معنایی شعر او
بپردازندح باروتی اردستانی ( )1394نین به سبک شناسی غنلهای عطار بر اساس همیپ نظریه پرداخته استح
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آنچه بر ا ساس ایپ نظریه مورد برر سی قرار میگیرد م ش صه های معنایی واژه ها ست؛ بنابرایپ
وا حد های بنرگتر یا کوچکتر از واژه را بر اسخخخاس ایپ نظر یه نمیتوان تال ی کردح برای تال ی
واحدهای بنرگتر و کوچکتر میتوان در کنار ایپ نظریه از نظریات دیگر بهره برد ،البته به ایپ شخخرط
که پژوهش به ترکیبی از نظریات متعارض تبدی نشودح
از سخخوی دیگر گسخخترة واژه بسخخیار وسخخیع اسخخت :از تمامی مقوالت دسخختوری گرفته تا نقشخخنمای
اضافهایح با ایپ حال تیکید میشود که بررسی مش صه های معنایی مکررحائن اهمیت استح در ایپ
میان واژه هایی که بهلااظ صرفی از مقوالتی چون ا سم ،فع  ،صفت ،و قید ه ستند م ش صههای
ا
معنایی متعددی دارند و احتمال تکرار قاعده مند مش خ صخخه های ایپ واژه ها بیش از واژه های مث ً
مقولة حرف ا ستح به همیپ دلی  ،تیکید ایپ نو شته بی شتر بر ایپ مقوالت ا ست ،ضمپ آنکه اهمیت
احتمالی واژه های مقوالتِ دیگر را اصخخاً نفی نمیکندح اگر پژوهشخخگری در خواندنهای مکرر خود به
ایپ نتیجه برسخخد که در کاربرد حروف اضخخافه مشخخ صخخة معناییِ مهمیْ وقوعِ مکرر دارد و به لااظ
سبکشناسانه حائن اهمیت است ،باید آن را بررسی کندح اما باید توهه داشت که دلی آنکه دستهای
از واژه ا را «حرف ا ضافه» می وانیم وهود م ش صة د +حرف ا ضافه .در آنها ستح پس هر م ش صة
مکرری به لااظ سبکشناسانه اهمیت نداردح
برای تالی  ،پژوه شگر ابتدا باید تکتک واژه ها ،م صو صاً ا سمها و فعلها و صفتها و قیدها ،را از
متپ است راج کندح سپس با توهه به دانش زبانی خود یا فرهنگ واژگان مش صه های معنایی واژه
ها را شناسایی کندح مثاً بیت حافظ را در نظر بگیرید:
پردة غنچخخه میخخدرد خنخخدة دلگشخخخخای تو 4
تام بنفشخخخه میدهد طرة مشخخخکسخخخای تو
(دیوان حافظ غنی و قنوینی ،غنل  ،411بیت )1

 4ح چون در ادامه به ابیات بعدی غنل نین اشاره میشود ،آن را در اینجا نق میکنیم:

تام بنفشخخخه میدهد طرة مشخخخکسخخخای تو
ای گ خوشن سیم مپ بلب خویش را م سوز
مپ که ملول گشخخختمی از نفس فرشخخختگان
دولت ع شال بیپ که چون از سر فقر و افت ار
خرقة زهد و هاه می گرچه نه در خور همند
شخخور شخخرام عشخخال تو آن نفسخخم رود ز سخخر
شخخاهنشخخیپ چشخخم مپ تکیهگه خیال تسخخت
خوش چمنی ست عار ضت خا صه که در بهار
حسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخپ

پردة غنچخخه میخخدرد خنخخدة دلگشخخخخای تو
کن سر صدع میکند شب همه شب دعای تو
قخخال و مقخخال عخخالمی میکشخخخم از برای تو
گوشخخخة تاج سخخخلطنت میشخخخکند گدای تو
ایپ ه مه نقش میننم از ه هت رضخخخخای تو
کایپ سخخر پر هوس شخخود خاک در سخخرای تو
های دعاسخخت شخخاه مپ بی تو مباد های تو
حافظ خوشکاه شخخد مرغ سخخ نسخخرای تو
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واژه ها را استخراج میکنیم:
تام میدهد /بنفشه /طره /مشکسا /تو /پرده میدرد /غنچه /خنده /دلگشا /تو
سپس مش صه های معنایی را شناسایی میکنیم:
-

تام میدهد :در معنی «خشمگیپ میکند» مش صه های د +انسان .و د +عواطف .و د+
افعال .و د +غم .دارد و در معنی «پیچ و تام میدهد» مش صة د +افعال .داردح ایپ فع
در معنای دوه نسبت به مش صه های د +انسان .و د +عواطف .و د +غم .بینِشان است؛ زیرا
ممکپ است پیچ و تام دهنده انسان باشد یا نباشد و عواطفی خا ،را برانگیند یا نهح چنانکه
ماحظه میشود در مواردی که واژهای ایهاه دارد ،مش صة معنایی هر دو یا سه معنی را
است راج میکنیمح

-

بنفشه :مش صة د +طبیعت .و د +گیاه .و د +گ  .و د +کبود .داردح در معنای ن ستِ فع ِ
«تام میدهد»  ،ایپ واژه مش صة د +انسان .را هم دارد؛ زیرا انسان است که خشمیگپ
میشودح

-

طره :مش صه های د +انسان .و د +بدن .و د +رنگ .و د +کبود .را داردح

-

مشکسا :مش صه های د +رنگ .و د +کبود .و د +طبیعت .و د +حیوان .و د +بدن .و د+
نشاندارسازی .داردح مش صة د +حیوان .را به ایپ سبب دارد که «مشک» را از نوعی آهو
برمیگیرند و مش صة د +بدن .را بدان سبب که آن را از کیسهای در ما ناف آهوی نر
ختایی میگیرند (لغتنامة ده دا ،ذی مدخ «مشک»)ح بر ایپ اساس حتی میتوان مش صة
د +مذکر .را هم برای ایپ واژه در نظر گرفتح دربارة مش صة د +نشاندارسازی .ایپ توضیا
را باید داد که واژهای که حاوی ایپ مش صه است واژهای دیگر را بهناوی نسبت به چینی
نشاندار میکند و بهلااظ صرفی معموالً صفت و قید استح

-

تو :مش صه های د +انسان .و د +حاضر .و د +عشال .و د +مذکر.ح

-

پرده میدرد :در معنی «رسوا میکند» مش صههای د +انسان .و د +عواطف .و د +افعال .و
د +غم .را دارد و در معنی «باز میکند» مش صة د +افعال .داردح درواقع فع «پرده میدرد»
در معنای دوه مش صه های فع «باز میکند» را یافته است و در ماور هانشینیْ هایگنیپ
آن شده استح

-

غنچه :مش صة د +طبیعت .و د +گیاه .و د +گ  .را داردح در معنی ن ستِ «پرده میدرد»
مش صة د +انسان .را هم داردح

-

خنده :مش صه های د +انسان .و د +عواطف .و د +افعال .و د +شادی .داردح

-

دلگشا :مش صه های د +انسان .و د +عواطف .و د +شادی .و د +نشاندارسازی .و نین
مش صة د +بدن .را بهسبب حضور «دل» داردح
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اما پیش از همة ایپ مش صه ها میتوان دو مش صة بنرگتر را دید :د +ذهنی .و د +غیرذهنی.ح
به ضمیر «تو» توهه کنید که م ش صة د +ع شال .برای آن در نظر گرفته شده ا ست ایپ واژه در
گونه های دیگر زبان فار سی ،مثاً گونة معیار یا گونة تا صیلی پن شکی ،چنیپ م ش صهای ندارد،
بلکه در ایپ کاربرد خا ،،یعنی در غنل عا شقانه و البته کاربردهای م شابه ،چنیپ م ش صهای یافته
است؛ به عبارت دیگر ،ایپ معنا معنای ضمنیِ آن است نه معنای قاموسیح بر همیپ اساس و با توهه
به معنای «خشمگیپ میکند» در فع «تام میدهد» و معنای «رسوا میکند» در فع «پرده میدرد»
میتوان دو مش صة دیگر را هم برای دو واژة «بنفشه» و «غنچه» در نظر گرفت :د +عاشال .و نتیجتاً
د +ان سان.ح درواقع تام بنف شه و ر سوا شدن غنچه به سبب آن ا ست که همال مع شوع عیان شده
است و آنان را گرفتار عشال کرده است و با توهه به کلیت غنل میتوان گفت ایپ مش صه ها مبتنی
بر ایپ تلقی عرفانی است که تماه کائنات به حال ،در مقاه معشوع ازلی ،عشال میورزندح ایپ مش صه
ها ذی معنای ضخخخمنی واژه ها قرار میگیرند و چنانکه گفته شخخخد ،در گونههای دیگر زبان چنیپ
م ش صه هایی وهود نداردح در واقع روابط هان شینی و همن شینی ن شانه ها موهب می شود م ش صه
های معنایی خاصخخی ایجاد شخخود؛ یعنی رابطة هانشخخینی «تو» با «معشخخوع» یا «حال» و امثال اینها
مش صة د +معشوع .و د +عرفان .را در ایپ واژه ایجاد کرده استح
ممکپ است ایپ خرده گرفته شود که از کجا مش ص میشود که ایپ معشوع زمینی نیست؟ یعنی
بر چه اسخخاس مش خ صخخة د +عرفان .برای او در نظر گرفته شخخده اسخخت؟ پاسخخخ آن اسخخت که رابطة
همنشینی اعضای حوزة معنایی «عشال» ،یعنی حوزهای که اعضای آن مش صة د +عشال .را دارند،
با اعضای حوزة «عرفان» در ک غنل چنیپ مش صهای را بهوهود آورده است ،مثاً همنشینی واژه
های «فقر» و «افت ار» با «عشخخخال» در بیت  4و «خرقه» و «هاه» با «رضخخخا» در بیت  5که خود
«رضا» هم بهسبب همنشینی با «تو» دارای مش صة د +عشال .شده استح
حتی میتوان برای «پرده» با توهه به رابطة همنشخخینی ایپ واژه با واژة «دلگشخخا» مشخخ صخخة د+
شادی .را هم در نظر گرفت؛ یعنی همان چینی که در علم بدیع ایهاه تنا سب خوانده می شودح باید
توهه داشخخت که ما با دو نشخخانه مواههیم« :پرده» به معنی «پوشخخش و حجام» و «پرده» به معنی
«مقاه موسیقی»؛ تصور صوتی ایپ دو نشانه مشابه است و ایپ مشابهت موهب شده یک نشانهْ نشانة
دیگر را تداعی کندح به عبارت دیگر ،ما با یک نشانه حاویِ یک دال و دو مدلول مواهه نیستیم ،بلکه
با دو نشانه مواههیم که هر یک دال و مدلولی خا ،دارند و دالِ یکی مشابه دیگری استح
باید توهه دا شت که پژوه شگر نمیتواند همة م ش صه ها را در مراح اولیة خواندن متپ دریابد؛
چون ب سیاری از ایپ م ش صه ها در ارتباط با واژههای دیگر ا ست که م ش ص می شوندح برای مثال
واژة «بنفشخخه» بهخودیخود ممکپ اسخخت چند معنا را به ذهپ بیاورد :ناه گلی خا ،،نامی دخترانه
که کاربردی امروزیپ است ،و ناهِ نوعیِ غامان که کاربردی کهپ است (برای معنی سوه رح کح ایهاه
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تنا سبهای پنهان در شعر حافظ ،دالوند :ذی «بنف شه»)ح خوانندهای که از پیش ایپ بیت را شنیده
باشخخد و بداند که ایپ بیت یا غنل از حافظ اسخخت یا ایپ غنل را در دیوان حافظ ب واند و ،بعاوه ،با
کاربردهای کهپ «بنف شه» آ شنایی دا شته با شد میداند که معنای دوه در دیوان حافظ نی ستح پس
در همان آغاز مش صه های د +انسان .و د +مؤنث .حذف میشود؛ یعنی کلیتِ شناختی که خواننده
از غنل حافظ دارد ایپ دو م ش صه را حذف میکندح او با خواندن م صراع دوه به ایپ نتیجه میر سد
که ایپ واژه دو مش خ صخخة د +گیاه .و د +گ  .را داردح چنانکه مشخخاهده میشخخود «مشخخکسخخا» ،که
مش صة د +کبود .و بعاوه مش صة د +نشاندارسازی .را دارد« ،طره» را با رابطة همنشینی نسبت
به م ش صة د +کبود .ن شاندار کرده ا ست و ایپ «طره» مثاً طایی یا سفید نی ستح و نهایتاً رابطة
هانشخخینی بنفشخخه و طره مش خ صخخة د +کبود .را هم در «بنفشخخه» برهسخخته کرده اسخختح منظور از
«بره سته کردن» آن ا ست که ،از میان م ش صه های معنایی متعدد ،ایپ م ش صه به سبب رابطة
هانشینی و همنشینی با واژه هایی خا ،اهمیت یافته استح نمونة دیگر برای شناسایی مش صه ها
در مراح بعدی وقتی ا ست که در خواننده ،بر ا ساس اطاعات پی شیپاش از شعر حافظ ،ایپ ظپ
ایجاد می شود که واژة «تو» م ش صة د +عرفان .را هم داردح ایپ ظپْ در مراح بعدی ،یعنی تالی
م ش صه های واژه های بیتهای  4و  ،5تقویت می شودح پس از آن ،خواننده مجدداً واژه های پی شیپ
را برای وهود احتمالی ایپ م ش صه برر سی میکندح سپس درمییابد که وقوع م ش صة د +عرفان.
وقوعی ا ستثنایی نی ست ،بلکه بهناوی معنادار تکرار می شودح یا ممکپ ا ست در آغاز م ش صة د+
مذکر .را برای واژة «تو» در نظر نگیرد؛ اما پس از تیم دربارة مش صه های واژة «مشک» ،بر اساس
اطاعات پی شینش دربارة شعر فار سی و مع شوع در آن ،ایپ م ش صة «تو» را نین بهخاطر آورد (در
ایپ باره رح کح شاهدبازی در ادبیات فار سی)ح نهایتاً اینکه شنا سایی ایپ م ش صه ها در فرایند دور
هرمنوتیکی ( ،)hermeneutic circleیعنی حرکت از ک به هنء و از هنء به ک  ،صورت میگیرد
(دربارة دور هرمنوتیکی رح کح دان شنامة نظریههای ادبی معا صر ،مکاریک :ذی «دور هرمنوتیکی» و
درآمدی بر هرمنوتیک ،واعظی)94 -93 :ح در اینجا مسخخخیلة مهم دیگری هم مطرا میشخخخود :وقوع
قاعده مند و معنادار یا استثنایی و اتفاقی مش صه هاح
بر اسخخاس آنچه در مورد روش مطالعة علمی گفته شخخد ،باید توهه داشخخت که حوزه های معنایی
ضرورتاً باید تکرار قاعده مند دا شته با شند؛ یعنی کاربردهای ا ستثنائی م ش صه ها ت شکی حوزة
معنایی نمیدهندح اما ممکپ ا ست در آغازِ خوانشْ کاربرد م ش صهای خا ْ،ا ستثنائی تلقی شود و،
در مراح بعدی ،ماقال دریابد که کاربردِ ایپ مشخخخ صخخخه مکرر اسخخختح بدیپ ترتیب حوزة معنایی
ضرورتاً شرط الزهِ هر عن صر سبکی ،یعنی تکرار قاعده مند و معنادار ،را داردح حال به ادامة تالی
بیت حافظ میپردازیمح
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پس از اسخخت راج مش خ صخخه های معناییْ واژه هایی را که مش خ صخخه های مشخخترک دارند در یک
مجموعه که اصخخطاحاً «حوزة معنایی» نامیده میشخخود قرار میدهیم و هر مشخخ صخخه را عنوان یک
مجموعه در نظر میگیریمح بدیپ ترتیب در همیپ بیت با سخخه «کانحوزه» مواهه هسخختیم :مفاهیم
ذهنی ،مفاهیم غیرذهنی ،و ن شاندار سازیح مفاهیم ذهنی خود زیرحوزهای دارد :عواطفح عواطف نین
حوزههای
معنای
نشاندارسازی

مفاهیم غیر ذهنی

انسان
گیاه
گل

طبیعت
رنگ

مفاهیم ذهنی
عواطف

افعال
بدن

کبود

جنسیت
مذکر

عشق
غم
شادی

نمودار  .3حوزه های معنایی بیت حافظ 1

زیرمجموعه هایی دارد :عشال ،غم ،و شادیح عشال نین دو زیرمجموعة عاشال و معشوع داردح مفاهیم
غیرذهنی شام حوزه های ان سان ،طبیعت ،و افعال می شودح طبیعت نین زیرحوزه هایی دارد :گیاه،
رنگ ،و بدنح رنگ نین خود حوزة کوچکتری را در خود دارد :کبودح ایپ حوزهها در نمودار زیر ربت
شدهاندح البته باید به ایپ نکتة بسیار مهم توهه داشت که اگر کلیت غنل را در نظر بگیریم مش صه
های د +حیوان .و د +عرفان .نین در میان حوزه ها وارد می شوند؛ اما برای پرهین از اطالة کاه صرف ًا
به تالی همیپ بیت اکتفا میکنیمح برای آنکه پس از است راج حوزه ها بتوانیم درصد وقوع هر حوزه
را مش ص کنیم ،در کنار هر واژه و مجموعه میتوانیم بسامد وقوع آن را بنویسیمح
مفاهیم ذهنی= {عواطف ()17( })17
-

عواطف= {عشال ( ،)12غم ( ،)2شادی ()17( })3

-

عشال= {معشوع ( ،)8عاشال ()12( })4

-

معشوع= {تام میدهد (معنی اول) ،تام میدهد (معنی دوه) ،پرده میدرد (معنی اول) ،پرده
میدرد (معنی دوه) ،طره ،مشکسا ،خنده ،دلگشا} ()8
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-

عاشال= {تام میدهد (در معنی «خشمگیپ میکند»)،پرده میدرد (در معنی «رسوا میکند»)،
بنفشه (با توهه به معنی «خشمگیپ میکند» در فع «تام میدهد») ،غنچه (با توهه به
معنی «رسوا میکند» در فع «پرده میدرد»)} ()4

-

غم= {تام میدهد (در معنی «خشمگیپ میکند»)،پرده میدرد (در معنی «رسوا میکند»)}
()2

 شادی= {خنده ،دلگشا ،پرده} ()3مفاهیم غیرذهنی= {افعال ( ،)5طبیعت ( ،)12انسان ()23( })6
-

افعال= {تام میدهد (در معنی اول) ،تام میدهد (در معنی دوه) ،پرده میدرد (معنی اول)،
پرده میدرد (معنی دوه) ،خنده} ()5

-

طبیعت= {گیاه ( ،)2بدن ( ،)4رنگ ( ،)3هنسیت ()12( })3

-

گیاه= {گ ()2( })2

-

گ = {بنفشه ،غنچه} ()2

-

بدن={طره ،خنده ،مشکسا ،دل (در «دلگشا»)} ()4

-

رنگ={کبود ()3( })3

-

کبود= {بنفشه ،طره ،مشکسا} ()3

-

هنسیت= {مذکر ()3( })3

-

مذکر= {مشکسا ،تو ()3( })2

-

انسان= {تام میدهد (در معنی «خشمگیپ میکند») ،پرده میدرد (در معنی «رسوا
میکند») ،بنفشه (با توهه به معنی «خشمگیپ میکند» فع «تام میدهد») ،غنچه (با توهه
به معنی «رسوا میکند» فع «پرده میدرد») ،طره ،خنده} ()6

 نشاندارسازی= {مشکسا ،دلگشا} ()2مجموع اعضخخخای حوزه ها را با توهه به اعدادی که کنار سخخخه کانحوزة مفاهیم ذهنی ،مفاهیم
غیرذهنی ،و نشاندارسازی ذکر شده است میتوان مااسبه کرد که مجموعاً میشود 42ح حال درصد
وقوع هر حوزه را باید مااسبه کنیمح باید توهه داشت که آنچه به لااظ سبک شناسانه قاب اتکاست
درصد وقوع حوزه هاست و نه بسامد آنها؛ به ایپ دلی که ممکپ است بسامد حوزة معنایی طبیعت
در مجموعة غنلهای حافظ بسیار بیشتر از یک قصیدة منوچهری باشد ،چون حجم غنلهای حافظ به
مراتب بی شتر ا ست از یک ق صیدة منوچهری؛ درحالیکه اگر در صد وقوع حوزه ها را ماا سبه کنیم
ممکپ است به نتیجة متفاوتی برسیمح بنابرایپ ،به سبب تفاوتِ حجمِ متون باید درصد حوزه ها را در
متون م تلف با هم مقایسه کردح

تالی حوزه های معنایی :رهیافتی در سبک شناسی75 /

نتیجه:
نظریه های حوزه های معنایی یکی از نظریاتِ مطرا شده در معنی شنا سی ساختگرا ستح حوزة
معنایی مجموعه ای ا ست از واژه ها که م ش صة معنایی خا صی موهب باهمآیی آنها می شودح مطالعة
حوزه های معنایی به دو صورت همنمانی و درزمانی صورت میگیردح از ایپ نظریه میتوان در تالی
متون ادبی ،م صو صاً سبک شنا سی معناییگونهای سبک شنا سی که مو ضوع خود را مطالعة نظاه
معنایی آرار ادبی قرار میدهد ،نین بهره بردح در مطالعة حوزه های معنایی آرار ادبی ،معناهای فردی
نین اهمیت دارند ،چنانکه هدفِ سبک شنا سیِ معناییْ شنا ساییِ قواعد معنایی فردی و متماین با
معناهای عمومی استح سبک شناسیِ معناییِ مبتنی بر ایپ نظریه سه مرحله مطالعة همنمانی و یک
مرحله مطالعة درزمانی ِحوزه های معنایی را در بر میگیرد و نتیجتاً وهود یا عده معناهای فردی ارر
یا آرار ادبی خا صی را ن شان میدهدح باید توهه دا شت که مطالعة آرار ادبی بر ا ساس ایپ نظریه آن
دسته از مش صه های معنایی را که وقوعی قاعده مند دارند ،و نه استثنائی ،بررسی میکندح

فهرست منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9
.10
.11

آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادم فارسی ،صفوی ،کوروش ،)1391( ،تهران :علمح
اسیر ،فرخناد ،فروغ ،)1354( ،چاپ دهم ،تهران :امیرکبیرح
ایمان بیاوریم به آغاز فص سرد ،فرخناد ،فروغ ،)1355( ،تهران :مرواریدح
ایهاه تناسبهای پنهان در شعر حافظ ،دالوند ،یاسر ،)1394( ،استاد راهنما :سعید حمیدیانح پایاننامة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عامه طباطبایی ،دانشکدة ادبیات فارسی و زبانهای خارهیح
بوطیقای ساختگرا :ساختگرایی ،زبانشناسی و مطالعة ادبیات ،کالر ،هاناتان)1388( ،ح ترهمة کورش
صفوی ،تهران :مینوی خردح
تالی حوزه های معنایی  50غنل برگنیده از عطار ،باروتی اردستانی ،ساناز ،)1394( ،استاد راهنما:
کورش صفوی ،پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عامه طباطبایی ،دانشکدة
ادبیات فارسی و زبانهای خارهیح
تالی حوزههای معنایی غنلیات سنایی( 60غنل) ،زمانی ،مامدمهدی)1392( ،ح استاد راهنما :کورش
صفوی ،پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عامه طباطبایی ،دانشکدة زبان
و ادبیات فارسیح
دانشنامة نظریههای ادبی معاصر ،مکاریک ،ایرنا ریما ،)1385( ،ترهمة مهران مهاهر و مامد نبوی ،چاپ
دوه،تهران :آگهح
درآمدی بر معنیشناسی زبان ،الینن ،هان)1391( ،ح ترهمة کورش صفوی ،تهران :علمیح
درآمدی بر هرمنوتیک ،واعظی ،احمد ،)1389( ،چاپ ششم ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسامیح
دیوان حافظ ،به اهتماه مامد قنوینی و قاسم غنی ،مقدمه ،مقابله ،و کشفاالبیات از رحیم ذوالنور،
( ،)1382چاپ سوه ،تهران :زوارح
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

سبکشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها ،فتوحی رودمعجنی ،مامود ،)1391( ،تهران :س پح
شاهدبازی در ادبیات فارسی ،شمیسا ،سیروس ،)1381( ،تهران :فردوسح
عصیان ،فرخناد ،فروغ ،)1351( ،چاپ پنجم ،تهران :امیرکبیرح
فردینان دو سوسور ،کالر ،هاناتان)1379( ،ح ترهمة کورش صفوی ،تهران :هرمسح
فروغ فرخناد ،کراچی ،رواانگین ،)1383( ،شیراز :داستانسراح
فرهنگ اصطاحات و تعبیرات عرفانی ،سجادی ،هعفر ،)1389( ،چاپ نهم ،تهران :طهوریح
فرهنگ بنرگ س پ ،انوری ،حسپ ،)1381( ،تهران :س پح
فرهنگ توضیای زبانشناسی کاربردی النگمپ ،ریچارد ،هک ،پلت ،هان و وبر ،هایدی ،)1375( ،ترهمة
حسیپ وروقی و سید اکبر میرحسینی ،تهران :مرکن ترهمه و نشر کتام ،چاپ دوهح
لغتنامه ،ده دا ،علی اکبر ،)1377( ،تهران :دانشگاه تهران؛ مؤسسة لغتنامة ده داح
مبانی نشانهشناسی ،چندلر ،دانی  ،) 1387( ،ترهمة مهدی پارسا ،زیر نظر فرزان سجودی ،تهران :سورة
مهرح چاپ دوهح
نظریههای معنیشناسی واژگانی ،گیررتس ،دیرک ،)1393( ،ترهمة کورش صفوی ،تهران :علمیح
ویژگیهای سبک غنلیات سعدی ،ایرانناده ،نعمتاهلل ،)1380( ،استاد راهنما :تقی پورنامداریان ،پایاننامة
دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی ،گرایش ادبیات غنایی ،دانشگاه ترتیب مدرس ،دانشکدة علوه انسانیح
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