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چکیده
کنایه در سنت مطالعة بالغت به سخنی اطالق میشود که دارای دو معنی است و مخاطب با توجه به شراای ا
مفهوم صایح آن به مفهوم ضمنیاش پی میباد .نگاهی به پیشینة مطالعة کنایه نشان میدهد که ایر صرنعت
که اماو ه دیگا صافاً محدود به حو ة ادب نیست و در گفتوگوهای رو ماة سخنگویان کارباد عام دارد ،همواره
با فاایندهای دیگای نظیا استعاره ،مجا  ،معنی ضمنی و جز آن خل شدهاست .در مقالة حاضا ،ضم اشاره به
ای همپوشیها به دنبال آنیم تا تعایف مشخص و مستقلی ا کنایه به دست دهریم .برهویرهه مریکوشریم ترا ا
منظای تحلیلی ر توصیفی و به کمک دادههای متعدد ا جمالت رو ماة سخنگویان بان در چرارچوب نگاشری
ادراکی به بارسی چگونگی درک و تعبیا کنایه بپادا یم .ای پهوهش نشان میدهد که سرخنگویان برا تهیره برا
اطالعات بافتهای ادراکی ،اعم ا بافت بانی یا بافت  ،Aبافرت مرویعیتی یرا  Bو اطالعرات ا پریشموجرود در
حافظه یا بافت  Cکنایه را تعبیا میکنند .در ای میان ،وجرود اطالعری خرار در بافرت  Cنقشری عمرده ایفرا
میکند که بااساس آن ،ها جملهای را میتوان در معنی متنایضش تعبیا کاد.
واژگان کلیدی :کنایه ،دیدگاه ادراکی ،بافت ادراکی ،تعبیا معنایی
 .1استادیار بانشناسی همگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهاان ،ایاان.
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 -1مقدمه

در سنت مطالعة فنون بالغت« ،کنایه» در یالب دو مفهوم مطاح مریشرود یهری در مفهرومی
کلی که بااساس آن ،سخنی کنایی در نظا گافته میشود که دارای دو معنی است و به هنگرام
کارباد ،مخاطب با توجه به معنی صایح آن پری بره مفهروم ضرمنیاش مریبراد و دیگرای در
مفهومی تخصیصی که همان «استعارة عنادیه» است .باای نمونه ،عباسرپور ( )38 :1831بره ایر
نهته اشاره دارد که در «استعارة عنادیه» جمع مستعارمنه و مستعارله ممه نباشرد .او در ایر
مورد «عجب آدم دستودلبا ی است» را باای اشاره به «شخصی خسیس» نمونره مریآورد و
سپس ما همی نمونه را در بیان و معانی (شمیسرا )69 :1878 ،باای طاح درمورد کنایه مریبینریم.
حتی در مجموعة وسیعی ا درسنامههای معانی و بیان باای همی شگاد ا اصطالح «اسرتعارة
تههمیه» نیز بهاه گافتهاند (کزا ی .)1878 ،به عنروان مارال ،ویتری مخاطرب برا شرنیدن جملرة
«رئیس آن اداره آدم اتوکشیدهای است» درمییابد که «رئیس آن اداره آدم شقوریی است» برا
مفهوم «کلی» کنایه روبرهروییم و در جملرهای نظیرا «یدبلنرده هرم آمرد» در معنری «آدمری
یدکوتاه» با مفهوم «تخصیصی» کنایه ساوکار داریم.
بارسی مطالعات حیطة ادب فارسی نشان میدهرد کره ایر شرگاد پاکرارباد در مهالمرات
رو مرراة سررخنگویان برران بررا مفرراهیم و فااینرردهای دیگررای خل ر شدهاسررت و در نهایررت،
همپوشیهای به وجود آمده مانع شده که تعایف مشرخص ،دییرق و مسرتقلی براای «کنایره»
ارائه شود ،بهگونهای که بتوان آن را ا معنی ضمنی ،مجا  ،استعاره و جرز آن متمرایز کراد .در
نوشتة حاضا باآنیم تا نخست به طاح ای همپوشیها بپرادا یم و مرا نرادییق «کنایره» را در
سنت مطالعات ادب فارسی به تصویا بهشیم و ا ای رهگذر ضم بارسی ای فاایند در حرو ة
بانشناسی و به ویهه معنیشناسی ،تعایف مشخصی ا آن به دست دهیم و در گام بعد ،تعبیا
«کنایه» را ا منظای ادراکی بارسی کنیم تا معلوم شود سخنگویان بان فارسی به ای فااینرد
چگونه امهان تعبیا میدهند.
نگارنده به سه دلیل عمده در اینجرا یصرد نردارد بره معافری و تشرایح مفصرل فااینردهای
استعاره ،مجا  ،معنی ضمنی و جز آن بپادا د :نخست آنهه ها یک ا ای فاایندها ا دیابرا در
مجموعة وسیعی ا پهوهشها و آثار معافی و بارسی شدهاند و ذکا حتی مختصای ا ها یرک،
مجال خار خود را میطلبد که ا حوصلة نوشتة حاضا خارج است دوم آنهه در باخی موارد،
در باب تعاریف ها کدام ا ای فاایندها ،انواع آنها و چگونگی عملهادشان در میان متخصصران

تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای ...

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 071 0011

اتفاق نظا وجود ندارد و همی مسأله منجا به باو همپوشی میان آنها شدهاسرت و در نهایرت
اینهه هدف نوشتة حاضا بهویهه بارسی و تبیی چگونگی تعبیا کنایه است ،بره همری دلیرل،
نگارنده میکوشد توجهش را تنها با آن جنبههایی ا ای فاایندها معطوف سا د که منجرا بره
همپوشانی شدهاند .باای نیل به ای هدف ،در بخش دوم نوشتة حاضا به طاح همپوشریهرای
تعاریف کنایه خواهیم پاداخت و ای موارد همپوشی را در یالب پیشینة مطالعة کنایه در سنت
مطالعات ادب فارسی و برانشناسری بره دسرت خرواهیم داد .براای ارائرة تحلیلری ادراکری ا
چگونگی تعبیا کنایه ال م است تا نگاهی کلی به مبانی دیردگاه ادراکری بینردا یم ،بره همری
دلیل ،بخش سوم مقاله به ای مهم اختصار مییابد .در بخش چهارم ،تعبیا کنایره بره همرااه
نمونههای متعددی ا بان فارسی بارسی میشود و در بخرش پرنجم ا مباحرط مطراحشرده،
نتیجررهگیررای خررواهیم کرراد .ا آنجاکرره نویسررنده یصررد دارد ا منظررا یهرری ا رویهادهررای
بانشناسی ،تحت عنوان معنیشناسی ادراکی مسئلة حاضا را بارسی کند و ای موضروع را در
یالب جمالت رو ماة سخنگویان فارسی بان تحلیل نماید ،ا ارائة نمونههای مختلرف در حرو ة
ادبیات اجتناب کاده و صافاً به ذکا نمونة ادبی روش و سادهای بسرنده کادهاسرت ترا امهران
ییاس با نمایی ای فاایند در ها دو گونة بان ،یعنی گونة ادبی و گونة گفتاری رو مراه فرااهم
آید .پهوهش حاضا به شیوة توصیفی ر تحلیلی و به کمک منابع کتابخانرهای بره رشرتة تحایرا
درخواهد آمد .نگارنده سعی با آن دارد تا باای روش تا شدن مطالب ،با تهیه برا شرمز برانی و
با استفاده ا فاهنر سرخ ( ،)1831نمونرههرای متعرددی را ا جمرالت رو مراة سرخنگویان
فارسی بان ارائه دهد.
 -6پیشینة مطالعات و همپوشی تعاریف کنایه

ابوعبیده معماب المانی ها نوع عدم تصایحی را ا مقولة کنایه میداند ،حتی ضمیا
ذوالفقراری .)110 :1837 ،رجایی ( )18۳8کنایه را در لغت به معنری تراک تصرایح و در اصرطالح بره
معنی ذکا ملزوم و ارادة ال م یا ذکا ال م و ارادة ملزوم میداند.
شمیسا ( )08۳ :1872کنایه را عبارت یا جملهای معافی میکند کره منظرور گوینرده ،معنری
ظاهای آن نیست ،اما یاینة روشنی وجود ندارد که مخاطب را ا معنی ظاهای متوجره معنری
باطنی کند .به ای تاتیب ،کنایه دو وجهه دارد و منظور گوینده وجهة دور است .براای نمونره،
در «آب در هاون کوبیدن» در معنی غیاحقیقی «کار بیهوده» ،جمع معرانی واحردهای «آب»،
«در»« ،هاون» و «کوبیدن» چنی معنایی به دست نمیدهد و البته یاینهای نیز وجرود نردارد
(بره نقرل ا
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که نشان دهد منظور گوینده ،کوبیدن آب در هاون است .بناباای  ،ذهر انسران بعرد ا کمری
اندیشیدن درمییابد که نمیتوان آب را کوبید ،پس ای مفهوم غیاحقیقی به دست میآید .بره
عنوان نمونههای دیگای ا ای نوع میتوان به «پنبه ا گوش درآوردن»« ،پا در هروا برودن» و
«سا فاود آوردن» اشاره کاد.
وحیرردیان کامیررار ( )187۳کنایرره را در کنررار اسررتعاره و تمایررل ،ا باجسررتهتای ابزارهررای
یباییآفاینی در شعا میداند و معتقد است کنایه ذکا ال م است و ارادة ملرزوم برا جروا ارادة
ال م .در وایع ،او آوردن مال م یا یهی ا مال مهای یک معنی به جای خرود آن معنری را کنایره
میداند .باای نمونه ،به باور او ،در «لشهایان دشم سپا انداختند» ،ابتدا تصویا سپا انرداخت
در ذه نقش میبندد و سپس ،تصور مفهوم تسلیم شدن ایجاد میشود .او «دو بُعدی برودن»،
«تصویاگای»« ،عینیت بخشیدن به ذهنیت»« ،ابهرام»« ،آوردن جرز و ارادة کرل»« ،ایجرا »،
«مبالغه»« ،غاابت و آشنایی دایی» و «استدالل» را به عنوان ویهگیهای اصلی کنایه معافری و
بارسی میکند.
در فاهنگنامة ادبی فارسی گزیدة اصطالحات ،مضامی و موضوعات ادب فارسی (دانشرنامة
ادب فارسی)« ،کنایره» معرادل اصرطالحات انگلیسری  antonomasia ،metonymy ،keninningو
 symbolic statementدر نظا گافته شده و در یالب سرخنی تعایرف شرده کره دارای دو معنری
است :یهی معنایی که به ذه نزدیک است و دیگای معنایی که دور ا ذهر اسرت و گوینرده
آن را به شهلی مطاح میکند که ذه شنونده ا معنی نزدیک به معنی دور رهنمون میشرود
(عباسپور .)1198 :1831 ،با ای اساس ،نمونههایی نظیا ( )1ترا ( )۳براای اشراره بره کنایره مطراح
میشوند:
()1
()0
()8
()8
()۳
()9

فالنی دندانهای ما را شماده ← .فالنی ا ضعفهای ما خبرا دارد و بره سرود خرود ا آنهرا
استفاده میکند.
ساکیسه را شل ک  ← .خاج ک .
سیمهای فالنی یاطی کاده ← .فالنی دیوانه شده و حالت عادی ندارد.
فالنی را سوسک کادند ← .فالنی را کوچک و خوار کادند.
فالنی طایچهباال میگذارد ← .فالنی فخافاوشی میکند.
بزرگی بایدت دل در سخا بند سا کیسه به باگ گندنا بند (نظامی)

بااساس تعایف ارائهشده ا کنایه ،در نمونههای ( )1تا ( ،)9جملهای که پس ا پیهان یراار
گافتهاست ،معنی دور ا ذه در نظا گافته میشود .در چنی شاایطی ،جملة کنایی را که بره
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جای معنی اصلی ارائه شدهاست« ،مهنی» و معنی اصلی را که به جایش عبرارت کنرایی آمرده
است« ،مهنیعنه» مینامند .به ای تاتیب ،ماالً در ماال (« )8فالنی را سوسک کادند» مهنری
و «فالنی را کوچک و خوار کادند» مهنیعنره بره حسراب مریآیرد ،یرا در نمونرة (« )۳فالنری
طایچهباال میگذارد» مهنی و «فالنی فخافاوشی میکند» مهنریعنره محسروب مریشرود .در
نمونة ( )9اگا مخاطب بداند که «باگ گندنا» محهم نیست ،درمرییابرد کره مصرااع دوم ایر
نمونه در همان مفهوم نمونة ( )0کارباد مییابد.
در همی سنت مطالعه ،کنایه ا منظاهای مختلفی بارسری و بره انرواع متعرددی تقسریم
میشود که به طور خالصه ا ای یاارند (عباسپور:)119۳-1198 :1831 ،
نخست ،کنایه ا موصوف یعنی شاایطی که در آن (الف) صفتی را برا کنایره بره موصروفی
اختصار میدهند ،ماالً «ملک سلیمان» کنایه ا «سا می فارس» اسرت و (ب) چنرد صرفت
یا جمله که ذه را متوجه مهنیعنه میکند ،به عنوان ماال« ،عاوس ارغنونران» که کنایره ا
« هاه» است.
دوم ،کنایه ا صفت ،مانند «بینمهی» که کنایه ا «بیمزه بودن» است.
سوم کنایه ا فعل ،مانند «لنگا افهندن» که کنایه ا «تویف کادن» است.
کنایه ا نظا انتقال معنی ا معنی نزدیک به معنی دور نیرز بره دو نروع «کنایرة یایرب» و
«کنایة بعید» تقسیم میشود .کنایة یایب که بیواسطه صورت میگیاد ،خود یابل تفهیک بره
دو نوع «کنایة واضح» و «کنایرة خفری» اسرت .بره عنروان مارال« ،تنر چشرمی» در معنری
«کوتهنظای و پستی» کنایة واضح و «ریش گاو» در معنی «شرخص نرادان» کنایرة خفری بره
حساب میآید .به عنوان نمونهای ا کنایة بعید نیز که باواسطه صورت مریگیراد مریتروان بره
«بست سا کیسه با باگ گندنا» اشاره کاد که کنایره ا «شرل برودن و درسرت بسرته نشردن
کیسه» است (همان).
کنایه ا نظا رابطة میان مهنی و مهنیعنه شامل تلویح ،تعایض ،رمز ،ایما ،کنایه در طنرز و
کنایه با پایة عافی ،یومی و ملی میشود (همان).
با نگاهی به نمونههای مطاحشده میتوان ادعا کراد کره کنایره جملرهای اسرت کره دارای
مفهومی ضمنی است .به عبارت دیگا ،کنایه جملهای اسرت کره مفهروم آن ا مجمروع معرانی
واحدهای تشهیلدهندهاش به دست نمیآید .همانگونه که مالحظه میشود ،چنری تعایفری،
کنایه را ا سایا جمالت اصطالحی جدا نمیکند.
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ذوالفقاری ( )1837میکوشد به تمایزات کنایه با مَاَل بپادا د و ویهگیهای ها یک را تبیری
نماید .به باور او ،در سنت مطالعات ادب ،کنایه ا ویهگیهایی باخروردار اسرت کره بره شرهلی
خالصه ا ای یاارند( :الف) رواج دارند (ب) معنی مجا ی و غیاحقیقری دارنرد ( ) کوتاهانرد
(ت) جنبة اندر ی ندارند (ث) جنبرة تشربیهی و اسرتعاری ندارنرد (ج) مردخلی ا لغتنامره
محسوب میشوند (.)11۳ :1837
آنچه در سنت مطالعات بانشناسی ا «کنایه» مدنظا اسرت ،همران چیرزی اسرت کره در
سنت مطالعات ادب معادل اصطالح انگلیسی  ironyو تحت عنوان «آیاونی» معافی شدهاسرت.
آیاونی که باگافته ا واژة یونانی  eironeiaو به معنی «ریا و باخالفِ وایع نشران دادن» اسرت،
شگادی در نظا گافته میشود که بااساس آن ،لفظی در معنری عهرس خرود بره کرار مریرود
(عباسپور .)1۳ :1831 ،با ای اساس ،آیاونی به چند نوع تقسیم شدهاست که عبرارتانرد ا آیاونری
کالمی ،نمایشی ،ساختاری ،مویعیت ،تقدیا ،رمانتیک و سقااطی .ا ای میان ،آیاونی کالمری و
آیاونی مویعیت دو نوعیاند که در ای پهوهش مدنظا یاار گافتهاند .بناباای به ارائة تعایفی ا
ای دو بسنده میکنیم .با حسب سنت ،در آیاونی کالمی میان آنچه گفتره مریشرود و آنچره
وایعاً معنی میدهد ،مغایات دیده مریشرود .نمونرة ( )7در ادب فارسری ایر نروع را با نمرایی
میکند (همان:)19 :
( )7کادهام توبه به دست صنمی بادهفاوش
که دگا مرری نخورم بی رخ برزمآرایررری (حافظ)

در نمونة ( ،)7در «توبه کادن به دست صنمی بادهفاوش» و همچنی میران مصرااع اول و
دوم ،آیاونیِ کالمی دیده میشود (عباسپور.)19 :1831 ،
آیاونی مویعیت که معادل  situational ironyدر نظا گافتره شرده ،نروعی اسرت کره در آن
شاهد چاخش غیامنتظاة رخدادها هستیم یعنی میان آنچه فاد تویرع دارد و آنچره در عمرل
رخ میدهد ناهمخوانی وجود دارد (همان).
در سنت مطالعة بیان ،با نمونههایی روبهرو میشویم که تحت عنوان «مجا به عالیرة تضراد»
معافی شدهاند .به عنوان ماال ،ویتی گویندهای جملة «آخه باهوش! چراا آدرس اشرتباه نوشرتی
روی پاکت!» را به بان میآورد و منظورش ای است که «آخه خِن ! چاا آدرس اشرتباه نوشرتی
روی پاکت!» ،واژة «باهوش» در معنی متضادش یعنی «خن » به کار رفتهاست.
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وایعیت ای است که چنی عالیهای اساساً با تعایف سنتی عالیه سا گار نیسرت .باحسرب
سنت ،در جایان مجا  ،واحدی ا جمله حذف میشرود و معنری خرود را بره واحرد همنشری
انتقال میدهد .در ای صورت ،واحدی که در جمله حضور دارد ،هرم در معنری خرود و هرم در
معنی واحد محذوف به کار میرود .در چنی شاایطی ،به رابطة میان واحد حاضرا در جملره و
واحد محذوف« ،عالیه» گفته میشود (صفوی .)8۳۳ :186۳ ،باای نمونه ،در جملة «باو یابلمة بران
رو خاموش ک »« ،شعلة یا» یابلمه مد نظا بوده که ا جملره حرذف شدهاسرت .ا ایر نروع
عالیه تحت عنوان «عالیة مجاورت» یاد میشود.
ا منظا نگاش ادراکی ،آنچه در جایان مجا رخ میدهد ،در وایع نوعی «کاهش» است که
با حذف تفاوت دارد و در پی آن ،واحدی ا جملره کنرار گذاشرته مریشرود ،امرا برا توجره بره
واحدهای موجود در جمله میتوان پی به معنی واحد کاهشیافته براد .مرا در بخرش  0-8بره
بارسی ای تفاوت خواهیم پاداخت .به ها حال ،ما خواه مجا را ا منظا سرنتی ،نروعی عالیره
در نظا بگیایم و خواه ا منظا ادراکی ،نوعی کاهش بدانیم ،در ها صورت ،آنچره تحرت عنروان
عالیة تضاد معافی شدهاست اساساً ا جنس عالیه نیست ،یاا اگا یاار باشد ماالً «براهوش» را
در معنی متضادش یعنی «خن » در نظا بگیایم ،اصالً واحدی ا جمله حذف نشدهاسرت کره
مجا رخ داده باشد و رابطة عالیه شهل بگیاد .بناباای  ،آنچه عالیرة تضراد نامیرده شدهاسرت،
ظاهااً همانی است که باخی اسرتعارة عنادیره نامیردهانرد و مرا در بخرش  0-0بره بارسریاش
خواهیم پاداخت.
تا به اینجا معلوم میشود کره اطرالق باچسرب «کنایره» بره مجموعرهای ا فااینردها کره
میتوانند به طور مستقل در یالب استعاره ،مجا  ،معنی ضمنی ،اصطالح ،ضابالمال و جرز آن
دستهبندی شوند ،سبب باو ابهام و ساگادانی شدهاست .آنچه در برانشناسری تحرت عنروان
«کنایه» مد نظا یاار میگیاد ،فاایندی است که در مطالعات ادب «آیاونی» نامیده شدهاسرت،
هاچند در ای میان ،تفاوتهایی نیز وجود دارد که در ادامة بحط مطاح خواهیم ساخت.
مسئلة همپوشی تعاریف ،مانی پیچیدهتا مریشرود کره مریبینیم ،آنچره در یالرب «اسرتعارة
عنادیه» در سنت مطالعات ادب معافی شده ،چیزی جز همان آیاونی یا به بیان برانشناسران،
همان «کنایه» نیست.
باحسب سنت ،استعارة عنادیه استعارهای است کره در آن ،جمرع مسرتعارمنه و مسرتعارله
ممه نباشد ،مانند مانیکه به شخص خسیسی بگوییم «عجب آدم دسرتودل برا ی اسرت!»
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(عباسپور .)38 :1831 ،به عبارت دیگا ،در سنت مطالعة استعاره ،ویتی نتوانیم مشبهبره را در معنری
مشبه نیز تعبیا کنیم ،با استعارة عنادیه روبهروییم .باای روش تا شدن ای مطلب مریتروان ا
نمونة ( )3بهاه گافت:
( )3ناصحم گفت که جز غم چه هنا دارد عشق
گفتم ای خواجة عایل هنای بهتا ا ای

(حافظ)

نمونههای مشابه آنچه در ( )3آمده در سنت مطالعرات ادب بره عنروان اسرتعارة عنادیره یرا
استعارة تههمیه در نظا گافته شدهاند ،یاا باور با ای است که ویتی ای جمله را در ارتباط برا
کسی به کار میبایم ،نمیتوانیم به ای تعبیا باسیم که مخاطب شاعا ،هم «عایل» است و هم
«بیعقل».
پذیافت ای استدالل سبب میشود تا با تعایرف اسرتعاره مشرهل پیردا کنریم .در فااینرد
استعاره ،مشبهبه با توجه به شباهتی که با مشبه دارد ،به جای مشبه کارباد مییابد .حال ،اگرا
یاار باشد ،چنی شباهتی وجود نداشته باشد ،در اساس شهلگیای اسرتعاره تادیرد مریشرود.
تصور کنید م دوستم را با لباسهایی ناماتب میبینم و جملة «چره شریکپروش شردی!» را
خطاب به او به کار میبام .در چنی شاایطی ،نمیتوانیم ای جمله را هم در ای معنری تعبیرا
کنیم که «چه ناماتب و شلخته!» لباس پوشیدهای و هم در ای معنی که «چه شریک» لبراس
پوشیدهای .ای استداللی است که پهوهشگاان سرنت ادب در تعایرف اسرتعارة عنادیره مطراح
کادهاند ،اما در جایان ای فاایند« ،مشابهت» که شاط اصلی شهلگیای استعاره است به کلی
ا بی میرود و اساساً «وجه شبه» امهان طاح نمییابد .بناباای  ،دیگا استعارهای وجود نردارد،
یعنی ما با شاایطی روبهروییم که در آن ،ارتباط میان جملة اصلی و مفهوم مورد نظرا گوینرده
متقابل است نه مشابه .باای روش شدن ای مطلب میتوان ا نمونههرای ( )6الرف و ب بهراه
گافت:
( )6الف .محبوب مال ساو بلندیامت است.
ب .یهی درخت گل اندر میان خانة ماست
که ساوهای چم پیش یامتش پستند (سعدی)

نمونة ( )6الف جملهای تشبیهی است که واحدهای آن شامل مشبه (محبوب) ،ادات تشربیه
(مال) ،مشبهبه (ساو) و وجهشبه (بلندیامت) میشود .در جملة ( )6ب ،با اسرتعاره روبرهروییم،
یاا ا میان تمامی سا ههای جملة تشبیهی ،مشبهبه به دلیل مشابهت با مشربه ،جرایگزی آن
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شدهاست و شنوندة ای جمله درمییابد که منظرور ا «سراو» همران «محبروب» اسرت .ایر
جایگزینی باحسب مشابهت ،ویهگی اصلی شهلگیای استعاره است.
چنی به نظا میرسد که طراح اسرتعارهای بره نرام اسرتعارة عنادیره اساسراً مغرایا برا اصرل
شهلگیای استعاره است و مفاهیمی را که در یالب استعارة عنادیه مطاح شدهاند باید بره عنروان
مقولهای دیگا دستهبندی کاد .ای همان چیزی است که ا منظا بانشناسی «کنایره» در نظرا
گافته میشود .نمونههایی نظیا ( )12تا ( )18به عمد ا بان خودکار فارسی آورده شدهاند:
()12
()11
()10
()18

چه آدم باهوشی هستی! ← چه آدم خنگی هستی!
رانندگیاش عالیه! ← رانندگیاش افتضاحه!
صدای گوشنوازی داری! ← صدای گوشخراشی داری!
چه بچة مؤدبی داری! ← چه بچة بیادبی داری!

در تمامی ماالهای ( )12تا ( )18با فاایند کنایره روبرهروییم ،یعنری شراایطی کره در آن،
واحدی بانی در مفهوم متقابلش به کار رفتهاست .البته تمامی ای نمونهها کنایره را در سرطح
واژه نشان میدهند ،به ای معنی که کنایه در یالب یک واژه با نمایی شدهاست ،هاچند تعبیرا
آن در سطح جمله صورت میگیاد و ما در بخش چهرارم بره ایر مسرئله خرواهیم پاداخرت.
نمونههای ( )12تا ( )18معلوم میکنند که چنی شگادی ویرهة بران ادب نیسرت و در بران
خودکار و رو ماه ا بسامد ویوع باالیی باخوردار است.
با نمایی کنایه در سطح جمله نیز صورت میگیاد .ای جمالت میتوانند ساده یا غیاسراده
باشند .اگا شنوندة جملة «تیمور بدون اینهه به کارمندان شراکت رشروه بدهرد ،کرارش انجرام
شد» دریابد که «تیمور به کارمندان شاکت رشوه داد تا کارش انجرام شرود» در ایر صرورت،
کنایه در سطح جمله رخ دادهاست .نمونههای ( )18تا ( )19نیز ا ای دستاند:
( )18بدون هیچ اصااری اجا ه دادند وارد اتاق رئیس بشوم ← .با اصاار یراد اجرا ه دادنرد وارد
اتاق رئیس بشوم.
( )1۳بدون کوچکتای هزینهای مااسم عاوسی پساش را باگزار کاد ← .با صاف هزینرههرای
گزافی مااسم عاوسی پساش را باگزار کاد.
میا خواهم که بود مانده به جای اثاا (رودکی)
( )19اثا میا نخواهم که بماند به جهان
اثا میا نخواهم که بماند به جهان ← اثا میا خواهم که بماند به جهان

به ای تاتیب ،مالحظه میشود که «کنایه» در تعایف مورد نظا ما میتواند در سرطح واژه،
جمله و در سطوح باالتا ا جمله نیز با نمایی یابد.
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نهتة دیگا اینهه کنایه را نمیتوان با «معنی ضمنی» یهسان دانست ،آن هم به ایر دلیرل
که معنی ضمنی در تقابل با معنی صایح یک مفهوم ،با توجه به تداعیهای عاطفی یا الگوهرای
فاهنگی یک جامعة بانی به معنی صایح یرک لفرظ افرزوده مریشرود .بره عنروان مارال ،واژة
«مارمولک» افزونبا معنی صایح ،معنی ضمنی «موذی» نیز دارد ،یا «شتا» در معنری ضرمنی
«بیتوجه و بیمالحظه» یا «پاکینه» به کار میرود« .گاو» نیز در فارسی معنی ضمنی «احمق
و کودن» دارد و در همی معنی ضمنی ،با «خا» در تراادف یراار مریگیراد .بنراباای  ،معنری
ضمنی با معنی متقابل یک لفظ در دو مقولة متفراوت دسرتهبنردی مریشروند .افزونبرا ایر ،
همانطور که اشاره شد ،کنایه با استعاره نیز تفاوت دارد ،آن هم ا ای نظا که در استعاره یراار
با ای است که مشبه و مشبهبه با حسب «مشرابهت» ،در یالرب وجرهشربه با نمرایی شروند و
«مشبهبه» جایگزی «مشبه» شود .اگا یاار باشد ای «مشابهت» ا بی براود ،دیگرا سرخ ا
استعاره اساساً منتفی است .در وایع ،ما با فاایندی ساوکار داریم که طری آن ،لفظری در معنری
متقابلش تعبیا میشود و ما در ادامه به بارسی چگونگی ای تعبیا میپادا یم.
 -3دیدگاه ادراکی

دیدگاه ادراکی ،طراح معافیشردة کرورش صرفوی اسرت کره برهطرور کلری ا آن برا عنروان
معنیشناسی ادراکی یاد میشود .بامبنای ای دیردگاه ،مطالعرة معنری برا «درک انسران» بره
کمک حواسش آغا میشود و به همی دلیل نیز «ادراکی» نرام گافتهاسرت .در معنیشناسری
ادراکری« ،درک» ا طایرق «اسرتنتاج» بره ماحلرهای راه پیردا میکنرد کره «تعبیرا» نامیرده
شدهاست .ای دیدگاه ا منظا بیانشناسی به مطالعة معنری میپرادا د و نروعی معنیشناسری
جملهبنیاد محسوب میشود .به همی دلیل نیز ا سرنت مطالعرة معنری باحسرب واژه فاصرله
میگیاد و به آرای فیلسوفانی نظیا کایپهی 1و کوای  0گاایش مییابرد (گنردمهار .)1866 ،دیردگاه
حاضا بامبنای اصولی مطاح شدهاست که آگاهی ا آنها باای روش شدن چگونگی تعبیا و بره
طور خار ،تعبیا کنایه ضاوری به نظا میرسد .به همی دلیل در ادامه ،ها یک ا ای اصرول
را در یالب چند یابخش مطاح میسا یم تا گامبهگام شیوة درک و تعبیا انسان را دریابیم.
 -1-3درک

«درک» ا طایق حواس پنجگانه صورت میگیاد و ا آنجاکه اندامهای حسی ها گونرة یسرتی
به لحاظ کیفی و کمزی ،ویهة آن گونه است ،اساساً انسان محهوم به درک انسانی است بره ایر
1. S. A. Kripke
2. W. V. O. Quine
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معنی که انسان صافاً در یالب امهانات و محدودیتهای یستی میتواند به «درک» باسد .ایر
درک ا طایق حواس پنجگانه صورت میگیاد و میتوان آن را در یالب «اطالعرات باگافتره ا
حواس» تعایف کاد .در چنی شاایطی« ،تعبیا» عبارت است ا «اسرتنتاج اطالعرات حسری».
چنی درکی در چارچوب واحدی صورت میگیاد که دستوریان آن را «جمله» مینامنرد .اگرا
ها یک ا اطالعات حسیای را که به کمک حواس پنجگانه کسرب مریکنریم ،یرک  pدر نظرا
بگیایم ،ای  pبه صورت  qتعبیا میشود و رابطهای شاطی میان ای دو بایاار میگادد که بره
صورت گزارة شاطی  p→qنمایش داده میشود .ای گزارة شراطی مریتوانرد مقدمرهای براای
استنتاج بعدی باشد .به ای تاتیب ،اگا ابتدا  p→qرا تعبیا کنیم و سپس  q→ rرا تعبیا کنریم،
میتوانیم به تعبیا  p→ rباسیم (صرفوی .)1869 1868 1836 ،به عنوان مارال ،اگرا مر ا درخرت
پایی بپام [=  ]pو سام بشهند [=  ]qگزارة  p→qشهل گافتهاسرت .حرال ،اگرا ببیرنم کره ا
محل شهستگی خون میچهد [=  ]rبه ای نتیجه میرسم که اگا ا درخت پایی بپرام ،سرام
خونایزی میکند یعنی  .p→rای یاعده در ماة یواعد استنتاجی در منطرق اسرت (ضریا موحد،
 )10-11 :1893که تحت عنوان ییاس منطقی فاضی 1یا اسرتنتاج فاضری نامیرده مریشرود و بره
صورت ( )17نشان داده میشود (جان سعید:)61 :0219 ،0
()17

p →q

q →r
p→ r

نمونة دیگا میتواند ای باشد که اگا م دستم را به اتوی داغ بچسبانم و دریابم که دسرتم
میسو د ،گزارة شاطی  p→qشهل میگیاد حال ،اگا ببینم که جای سروختگی دسرتم تراول
دهاست ،به ای نتیجه میرسم که اگا دستم به اتوی داغ بخورد تاول می ند .بره ایر تاتیرب،
انسان میتواند آنچه را درک کادهاست ،استنتاج کند ،و با ای استنتاج به تعبیا دست یابد.
 -6-3حذف و کاهش

یهی ا فاایندهایی که در بخش اعظم جمالت سرخنگویان بران در گفتوگوهرای رو مراه بره
چشم میخورد« ،کاهش» است .فاایند کاهش در سنت مطالعات ادب گاه با فاایند دیگرای بره
نام «حذف» خل شدهاست .در جایان فااینرد «حرذف» واحرد یرا واحردهایی ا جملره کنرار
1. hypothetical syllogism
2. John Saeed
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گذاشته میشوند و تعبیا جمالت بان با اختالل روبهرو میشود .در چنی شاایطی ،یرا معنری
جمله مخدوش میشود یا ا ابهام معنایی باخوردار میگادد (صرفوی .)۳28-860 :1861 ،نمونههرای
( )13تا ( )01ای فاایند را نشان میدهند:
( )13م مینا را بیشتا ا تو دوست دارم.

جملة ( )13را میتوان به دو صورت ( )16و ( )02تعبیا کاد:
( )16م مینا را بیشتا ا [آن حدی که] تو [را دوست دارم] دوست دارم.
( )02م مینا را بیشتا ا [آن حدی که] تو [مینا را دوست داری] دوست دارم.

علت باو چنی ابهامی ،حذف واحدهایی است که در ها یرک ا نمونرههرای ( )16و ()02
درون گیومه یاار گافتهاند .همانگونه که مالحظه میشود در صورتیکه ای واحدها در جملره
بایی میماندند ،چنی ابهامی به وجود نمیآمرد .مارالهرای ( )01و ( )00نیرز نمونرههرایی ا
رخداد حذفاند:
( )01تعقیب پدرم به نتیجه ناسید.
( )00آن یهی شیای ست کادم میخورد

وآن یهی شیای ست کادم میخورد
(منسوب به مولوی)

در نمونة ( )01به دلیل حذف فعل همهادی ،باای مخاطب مشخص نمیشود کره «پردرم»
کسی را تعقیب میکادهاست و ای کارش بینتیجه برودهاسرت ،یرا کسری «پردرم» را تعقیرب
میکادهاست و ای کار به نتیجه ناسیدهاست .در چنی شراایطی ،فااینرد «حرذف» بره ابهرام
منجا شدهاست.
در نمونة ( ،)00حذف «را» ،خواه در مصااع اول و خواه در مصااع دوم ،سبب مریگرادد ترا
مخاطب نتواند به تعبیا «شیا» باسد ،یاا اگا باای نمونه ،در یهی ا مصااعها مرا برا «کرادم را
میخورد» مواجه میشدیم ،به ای تعبیا میرسیدیم که «شیا» باید همان حیوان درنده باشد.
در جایان فاایند کاهش ،ما با حذف واحدها روبهرو نیستیم ،یعنی معنری جملره مخردوش
نمیشود و تعبیا به درستی رخ میدهد ،آن هم به ای دلیل که واحدهای موجود در جمله برا
حسب انتقال معنایی میتوانند معنی واحدهای کراهشیافتره ا جملره را نیرز با نمرایی کننرد.
ماالهای ( )08تا ( )03نمونههایی ا ویوع کاهش در جملهاند:
( )08نستان ا مسافات باگشت و [نستان] به مالیات پدرش رفت.
([ )08تو] بیا در بزنیم [و بعد] فاار کنیم!
( )0۳خانة جدید مباک [باشد].
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([ )09شیشة] عینهش دودی است.
( )07حاجی به ره [خانه] کعبه و م طالب دیدار
( )03بدان آه [تیشه ا جنس آه ] که او سن

او خانه همری جویرد و مر صراحب خانره
(مولوی)
آ مون کاد تواند بیستون را بیستون کاد
(نظامی)

در نمونههای ( )08تا ( )03واحدهایی که درون یرالب یراار گافترهانرد ،در وایرع ا جملره
کاهش یافتهاند ،اما شنوندة ای جمالت میتواند تعبیا درستی ا آنها داشته باشد و ای امرا برا
تهیه با سه منبع رخ میدهد گاه با توجه به جمالتی که تولید شدهاند ،گاه بااساس مرویعیتی
که جمله در آن تولید شدهاست و گاه نیز با استفاده ا اطالعاتی که ا پیش در حافظة شرنونده
ثبت و ذخیاه شدهاست .چگونگی ای تعبیا در یابخش بعدی بارسی میشود.
 -3-3بافتهای ادراکی

با توجه به آنچه در یابخش  1-8گفتیم ،انسان همه چیز را در یالب جمله درک مریکنرد .برا
ایر اسرراس ،مرا در هررا مرویعیتی یرراار بگیرایم ،مجموعررهای اطالعرات را برره کمرک حررواس
پنجگانررهمرران درک مرریکنرریم .اساسراً در معنیشناسرری ادراکرری« ،تعبیررا» ا طایررق تاکیررب
جملههایی ا سه بافت مختلف صورت میگیاد .نمونة ( )06را در نظا بگیاید:
( )06م

رد را تاجیح میدهم.

جملة ( )06یک «بافت بانی» به حساب میآید کره در آن مجموعرهای ا واژههرا در کنرار
هم یاار گافتهاند و پیامی را تولید کادهاند .ای جمله در مویعیت و فضایی تولید شدهاست کره
مجموعة وسیعی ا جمالت دیگا را نیز در اختیارمان یاار میدهد .تصور کنید کره ایر جملره
در یک رستوران تولید شدهاست .مویعیتی که در آن یاار گافتهایم سبب میشرود ترا جمرالت
دیگای را هم درک کنیم ،مانند ای که «اینجا انرواع غرذاها طربی مریشرود»« ،غرذاهای ایر
رستوران ایاانی است»« ،فهاست غذاها روی هرا میرز یراار گافتهاسرت»« ،افراادی برا لبراس
یهدست و تمیز غذاها را با روی میزها یاار میدهند»« ،یخچال رسرتوران پرا ا انرواع نوشرابه
است»« ،نوشابهها در رن های مشهی و رد موجود است»« ،چند نفا در رستوران مشغول غذا
خوردناند» و صدها جملة گوناگون دیگا .تعداد یادی ا ای یبیل جمالت ناکارآمدنرد یعنری
باای تعبیا جملة ( )06و درک واحد کاهشیافته ا آن کارایی ندارند ،اما باخری ا آنهرا بره مرا
کمک میکنند که دریابیم واحد کاهشیافته ا جملة (« )06نوشابه» است.
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افزونبا بافتی که در یالب جمله و به صورت بانی تولید میشرود و برافتی کره متشرهل ا
جمالت متعرددی اسرت و ا طایرق مرویعیتی در اختیارمران یراار مریگیراد کره در آن یراار
گافتهایم ،مجموعة وسیعی ا جمالت هم هستند که پیشتا با حواس آنها را درک کرادهایرم و
در مغزمان ثبت و ذخیاه شدهاند .به ای تاتیب میتوانیم یائل به وجود سه نوع بافرت ادراکری
باشیم که عبارتاند ا بافت بانی که بافت  Aنامیده میشود بافت غیا برانی کره بره مویعیرت
تولید بافت بانی اشاره دارد و بافت  Bنامیده میشود و مجموعرهای ا جمرالت ثبرتشرده در
حافظهمان که بافت  Cرا شهل میدهند .بافت  Cبسیار گسرتاده اسرت و تمرامی دانرش مرا را
نسبت به جهان خارج شامل میشود و به ای دلیل که در طول ندگی ها فاد و به تردری بره
ثبت میرسد ،ا فادی به فاد دیگا تفاوت دارد و دائماً در حال گستاش و تغییا اسرت .باخری
ا اطالعات بافت  Cبی همة ما انسانها مشتاک است ،ماالً اینهه ویتی تشنه مریشرویم بایرد
آب بخوریم یا اینهه آب در صد درجه میجوشد یا اینهه ما روی کاة می نردگی مریکنریم،
اما باخی ا اطالعات در حافظة تمامی انسانها به ثبت ناسیدهاست ،مانند اینهره سراعت نرور
سیصدهزار کیلومتا با ثانیه است یا اینهه طول موج رن رد چقدر اسرت یرا منظرور ا تهرواژ
اشتقایی در بان چیست .در وایع ،فق متخصصان در ها مینره مریتواننرد اطالعراتی ا ایر
دست داشته باشند ،یعنی بافت  Cآنها حاوی چنی اطالعاتی است .اطالعات بافت  Cمریتوانرد
میان چند نفا یا میان دو نفا مشتاک باشد یرا اساسراً کرامالً فرادی باشرد (صرفوی1861 1836 ،
 .)1869 186۳ 1868ویتی م و مادرم در مورد همسایهمان اطالعاتی را به حافظه سپاده باشریم،
ای اطالعات میان ما دو نفا مشتاک است و میلیونها انسران دیگرا ا آن بریخبانرد .ترابلوی
روی دیوار اتایم ماا به یاد خاطاهای میاندا د که فقر خرودم ا آن آگراهم و در بافرت  Cمر
وجود دارد و کامالً فادی است .به ای تاتیب ،ما با تهیه با اطالعات موجود در سه بافرت B ،A
و  Cدست به تعبیا می نیم .ها یک ا ای بافتها دربادارنردة مجموعرهای ا جمرالتانرد کره
میتوان به شهل یا نشان داد (صفوی:)8۳ :1869 ،
}A= {a1, a2, …, an
}B= {b1, b2, …, bn
}C= {c1, c2, …, c3

نهته اینجاست که جمالت بافت  Aهمواره باای رسیدن به هدفی تولید میشروند ایر هردف
میتواند ا ها نوعی باشد ،اعم ا جملهای باای دادن خبا ،بیان عواطف و احساسات ،اما کرادن و
غیاه .به ای تاتیب ،در ارتباطی کالمی میان فاستنده و گیاندة پیرام برانی ،ایر فقر بافرت A
یعنی بافت بانی است که میان ای دو نفا (فاستنده و گیانده) مشتاک و یهسان است ،بافرت B
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میتواند مشتاک و یهسان یا متفاوت باشد و بافت  Cیطعاً متفاوت است .بره همری دلیرل اسرت
که یک پیام بانی ،هیچگاه نمیتواند دییقاً به شهل واحد و مشخصی تعبیا شود.
 -4تعبیر کنایه

با توجه به آنچه در یابخش  8-8گفته شد ،هدف ا تولید بافت  Aدر یالب کنایره ایر اسرت
که گیاندة پیام ،آن را در معنی متقابلش تعبیا کند .نمونههای ( )82تا ( )8۳را در نظا بگیاید:
( )82باو اون طاف ،ای باتای یلمی رد بشه ← .باو اون طراف ،ایر آدم چراق و هیهلری رد
بشه.
( )81م و ای همه خوشبختی محاله! ← م خیلی بدبختم!
( )80با ای صدای خوش ،چاا خواننده نشدی؟ ← صدایت خیلی بد است!
( )88تو چقدر مُخی ،ندُ دنت! ← تو چقدر خنگی!
خانة احسان وی آباد باد (درة نجفی)
( )88آن که به ما دلشده دشنام داد
خانة احسان ← کملطفی
( )8۳کمات رگبهرگ نشه ای یدر کار کادی؟ ← اصالً کاری نهادی!

تعبیا ای یبیرل جمرالت کره ا کرارباد فااوانری نیرز در گفتوگوهرای رو مراة سرخنگویان
باخوردارند ،با توجه به بافتهای ادراکی یابل بارسی است .بافت مرویعیتی یرا همران بافرت  Bدر
تعبیا کنایه نقش مهمی ایفا میکند .باای نمونه ،اگا م و شما در حرال یردم دن در پیرادهروی
خیابان باشیم و همزمان با نزدیک شدن فادی ا روبهرو ،م جملة ( )82را تولید کرنم ،شرما بره
کمک اطالعاتی که ا طایق بافت مویعیتی به دست میآورید ،درمییابید که ایر جملره را بایرد
وارونه تعبیا کنید ،یاا شخصی را میبینید که چاق است و به سختی میتوانرد ا کنرار مرا عبرور
کند .افزونبا ای نوع اطالعات ،موارد دیگای هم میتوانند ا طایق بافت مویعیتی به شما کمرک
کنند تا جملة ماا به درستی تعبیا کنید .اگا م به هنگام تولیرد جملرة ( )82بره شرما چشرمک
بزنم یا با حاکات چشم و اباو نشان دهم که جملهام کمی شیطنتآمیز اسرت ،یرا برا لبخنرد ایر
جمله را ادا کنم ،میتوانید دریابید که ا آنچه گفتهام ،منظور دیگای دارم.
حال ،اگا یاار باشد ما صافاً با بافت بانی یا بافت  Aساوکار داشرته باشریم ،شراای کمری
متفاوت خواهد بود ،آن هم به ای دلیل که تنها با جملهای سراوکار داریرم کره نمریتوانرد بره
همااهاش اطالعات دیداری یا چشمک و حاکات صرورت و لبخنرد را داشرته باشرد .در چنری
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شاایطی ،جمالت یبل و بعد ا جملة مورد نظامان ،و اطالعات بافت  Cمیتواند راهگشرا باشرد.
نمونههای ( )89تا ( )86را در نظا بگیاید:
( )89صداش وایعاً گوشنوا بود ،همة تماشاچیها یهییهی سال رو تاک کادند!
( )87دختاش وایعاً بانزاکت بود ،وس دعوا هاچی ا دهنش دراومد گفت!
( )83چه رئیس بااُبهتی دارید ،هیچکس باای حافهاش تاه هم خاد نهاد!
()86
هررم چون تررررو حالل اده باید
الحررررق امنررررای مررررال ایتررررام
نفسرری ا تررررو پلیررردتا نزاید
هاگررز ن و مرراد کفررا و اسررالم
(سعدی)

مانیکه نمونههایی نظیا ( )89تا ( )86به شهل نوشرتاری در اختیارمران یراار مریگیانرد،
امهاناتی کره در تعبیرا جمرالت ( )82ترا ( )89در اختیارمران برود ،وجرود ندارنرد .در چنری
شاایطی ،مجموعة بافت  Aو بافت  Cمیتوانند به کمک ما بیایند .به عنروان مارال ،برا شرنیدن
بخش نخست جملة ( ،)89یعنی «صداش وایعاً گوشنوا بود» انتظار داریم که تماشاچیهرا ترا
پایان اجاا سال را تاک نهنند ،آن هم به ای دلیل که با حسب اطالعات بافت  Cمیدانیم کره
ویتی صدایی گوشنوا باشد ،انسان دوست دارد آن را بشنود و ویتی گوشخااش و ناخوشرایند
باشد ،تاجیح میدهد هاچه سایعترا آن محری را تراک کنرد ترا صردا را نشرنود .در چنری
شاایطی ،با شنیدن ادامة جمله درمییابیم که بخش نخسرت را بایرد در معنری مخرالف تعبیرا
کنیم .در مورد نمونة ( )87نیز به همی تاتیب ،ما ا یبل در بافت  Cجمالتی ا ایر دسرت را
ذخیاه کادهایم که «فاد بانزاکت ماایب صحبت کادنش است» .ا آنجاکه ای جمله یا جمالتی
شبیه به ای در تنایض با جملة ( )87یاار میگیاد ،به ای تعبیا میرسیم که جملرة مروردنظا
کنایه است و در معنی متقابلش به کار رفتهاست.
در نمونة ( ،)86مخاطب تا مانی که به بیت دوم ناسرد ،درنمرییابرد کره «حرالل اده» در
بیت نخست ،در مفهوم «حاام اده» امهان تعبیا مییابد.
نهتة مهم در تعبیا کنایه ای است که ما خواه جملرهای مابرت را بره شرهل منفری تعبیرا
کنیم و خواه ا جملهای منفی به تعبیا جملهای مابت باسیم ،در ها صرورت ظراهااً همرة مرا
جملهای را در بافت  Cا یبل ذخیاه کادهایم که بااسراس آن« ،هرا جملرهای را مریتروان بره
صورت متنایض آن تعبیا کاد» یعنی ها جمله میتواند تعبیرای وارونره داشرته باشرد و ایر
بافت بانی ،مویعیتی یا ها دو آنهاست که تعیی میکند در چه صورتی باید جمله را در شرهل
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وارونه یا متنایض تعبیا کنیم .پاسشی که در اینجا مطاح میشود ای است که چگونره چنری
اطالعاتی در بافت  Cما ذخیاه شدهاسرت .مرا بارهرا در طرول نردگی در مویعیرتهرایی یراار
گافتهایم که آنچه انتظار داشتهایم رخ دهد ،اتفاق نیفتراده و عهرس آن ویروع یافترهاسرت .بره
عنوان ماال ،شاهد مااسم پاشهوه ا دواجی بودهایم که چند هفتره بعرد بره جردایی انجامیرده
است ،یا آسمان تیاه و ابای را دیدهایم و انتظار باران داشتهایم ،اما یطاهای باران نباریردهاسرت.
در چنی شاایطی ،می توان یاعدة ( )82را مورد نظا یاار داد:
()82

p → q
q → ⁓p
p → ⁓p

ها یک ا ما تجابههایی ای چنینی داشتهایم که سبب شدهاند به ای باور باسیم ،رخردادها
همواره طبق عادت و انتظار ما پیش نمیروند و میتوانند به تجابة عهس باسرند .ایر اطرالع،
اصلیتای نهتهای است که در تعبیا کنایه ا آن بهاه میبایم.
 -5نتیجهگیری

کنایه نهتنها به عنوان صنعتی ادبی همواره مرورد توجره متخصصران فر بالغرت بروده ،بلهره
بهعنروان یهری ا فااینردهای پاکرارباد در گفتوگوهرای رو مراة سرخنگویان بران ا منظرا
بانشناسی نیز اهمیت دارد .نگاهی به پیشینة مطالعة کنایه نشان میدهد کره ایر فااینرد ا
یک سو با مجا و استعاره و ا سوی دیگا با معنی ضمنی خل شدهاست .افزونبرا ایر  ،آنچره
در بانشناسی «کنایه» نامیده مریشرود ،تحرت عنروان «آیاونری» در سرنت بالغرت معافری
شدهاست .بارسی دادههای متعدد گویای آن است که «کنایه» یعنی شاایطی که در آن ،لفظی
در معنی عهس خود به کار میرود ،نمیتواند نوعی مجا یا به عبارت دییقتا ،مجا بره عالیرة
تضاد باشد ،آن هم به ای دلیل که در فاایند مجا  ،با نوعی کاهش روبرهروییم ،ولری در کنایره
کاهشی در جمله رخ نمیدهد .کنایه نمیتواند استعاره یا به عبارت دییقتا استعارة عنادیره یرا
استعارة تههمیه یلمداد شود ،یاا فاایند «استعاره» با حسب مشابهتی میان مشبه و مشربهبره
شهل میگیاد ،اما در کنایه شاهد تنایض هستیم و نه مشابهت .کنایه نمیتواند معنری ضرمنی
باشد ،یاا معنی ضمنی همسو با معنی صایح امهان طاح مییابد و نه در تنایض با آن .به ایر
تاتیب ،کنایه فاایندی است که باید به طور مستقل مطاح و بارسری شرود .بارسری چگرونگی
تعبیا کنایه ا منظای ادراکی نیز نشان میدهد که افزونبا عملهاد الیههرای برافتی  B ،Aو C
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در تعبیا کنایه ،به طور خار اطالعات بافت  Cحائز اهمیت مرینمایرد .مرا ا پریش جملرهای
نظیا ای را در حافظهمان ثبت کادهایم که «ها جملهای را مریتروان بره صرورت متنرایض آن
تعبیا کاد» .وجود چنی جملهای در بافت  Cبه ما کمک میکند تا با توجه به شاایطی کره در
آن یاار گافتهایم ،بتوانیم جملهای را در معنی وارونه یا متنایضش تعبیا کنیم خواه ای کنایره
ا معنی مابت به معنی منفی امهان تعبیا بیابد و خواه ا معنی منفی به معنی مابت.
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Abstract
Irony in the tradition of studying rhetoric refers to a word that has two
meanings and the audience realizes its implicit meaning according to the
circumstances. A look at the background of the study of irony shows that
this device, which today is no longer limited to the field of literature and is
generally used in everyday conversations of speakers, has always been
confused with other processes such as metaphor, metonymy, implication,
and so on. The present article, while referring to these overlaps, seeks to
provide a clear and independent definition of irony, and, in particular, tries
to provide an analytic-descriptive perspective with the help of various data
from the in-context everyday sentences of Persian speakers. The
perceptual approach lets us examine how irony is understood and
interpreted. This study shows that speakers interpret irony by relying on
perceptual context information, whether linguistic context (context A),
situational context (context B) or pre-existing information in memory
(context C). In the meantime, the existence of specific information in
context C plays a major role, according to which, each sentence can be
interpreted in its contradictory meaning.
Keywords: Irony, Perceptual Perspective, Perceptual Context, Semantic
Interpretation
1. Introduction
In the tradition of studying rhetoric, "irony" is presented in the form of two
concepts: One is in the general sense - according to which a speech is ironic
1. Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh
Tabataba’i University, Tehran, Iran. * Email: r.gandomkar@atu.ac.ir
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when it has two meanings, and the audience realizes its implicit meaning
according to its explicit meaning - and the other carries a technical sense. A
review of studies in the field of Persian literature shows that this widely
used technique in the everyday conversations of language speakers has
been confused with other concepts and processes, and finally, the overlaps
have prevented the definition from being clear, precise and independent, so
that "irony" can be distinguished from implicit meaning, metonymy,
metaphor and other linguistic devices and meanings. The present article
first tries to outline these overlaps and depict the inaccurate border of
"irony" in the tradition of Persian literary studies and while examining this
process in the field of linguistics and especially semantics, give a clear
definition of it. In the next step, it will examine the interpretation of
"irony" from a perceptual perspective to find out how this process can be
interpreted by Persian speakers.
2. Theoretical Framework
Perceptual perspective is a design introduced by Koorosh Safavi, which is
generally referred to as Perceptual Semantics. According to this view, the
study of meaning begins with "human perception" with the help of his
senses, and for this reason, it is called "perceptual". In Perceptual Semantics,
"perception" through "inference" leads to a stage called "interpretation".
This view studies meaning based on onomasiology and is a kind of
sentence-based semantics. For this reason, it distances itself from the
tradition of studying meaning in terms of words and tends toward the views
of philosophers such as Kripke and Quine. If we consider each of the
sensory information we obtain with the help of the five senses as a p, this p
is interpreted as q, and a conditional relationship is established between the
two, which is a conditional proposition displayed as p → q. This conditional
proposition can be a prelude to the next inference. Thus, if we first interpret
p → q and then q → r, we can reach the interpretation of p → r.
3. Methodology
The present study has been conducted within the framework of a
perceptual approach in the form of a library and descriptive-analytical,
relying on various data from spoken Persian.
4. Results and Discussion
Examining how to interpret irony from a perceptual perspective shows
that, in addition to the function of the contextual layers A, B and C in the
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interpretation of the irony, the information of context C is particularly
important. The situational context, or context B, plays an important role in
interpreting irony. For example, if you and I are walking down the street,
and, while someone approaches, I produce the sentence, “Go to that side
and let this pencil pass,” you understand through the situational context
that you have to interpret the sentence invertedly, because you see
someone who is fat and can hardly pass between us. In addition to this type
of information, there are other things that can help you interpret my
sentence correctly through situational context. If I wink at you while
producing this sentence, make movements with my eyes and eyebrows that
my sentence is a little mischievous, or say that sentence with a smile, you
can understand that I mean something else from what I have said. Now, if
we were to deal only with linguistic context or context A, the situation
would be a little different, because we are only dealing with a sentence that
cannot be accompanied by visual information, blinking, facial gestures or a
smile. In such cases, the sentences before and after our intended sentence
as well as the information of context C can be helpful.
In the interpretation of irony, we have already recorded in our memory a
sentence like this that "every sentence can be interpreted in a contradictory
way". The presence of such a sentence in context C helps us interpret a
sentence in its inverted or contradictory sense based on the circumstances in
which we find ourselves, whether it is interpreted from a positive meaning to
a negative meaning or vice versa; that is to say each sentence can have an
inverted interpretation, and it is the linguistic context, situation, or both that
determines how we should interpret the sentence in an inverted or
contradictory form.
5. Conclusions & Suggestions
Examination of various data shows that "irony", that is the circumstances
in which a word is used in a reverse meaning, cannot be a kind of
metonymy, because in the metonymy, we encounter a kind of reduction,
whereas in irony, there is no reduction in the sentence. Irony cannot be
considered a metaphor, because the process of "metaphor" is formed based
on a similarity between the tenor and the vehicle but in irony, we see
contradiction and not similarity. Irony cannot be an implicit meaning
because implicit meaning can be plotted in line with the explicit meaning
and not in contradiction with it. Thus, irony is a process that must be
addressed and examined independently.
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