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  گويي در زبان فارسي شناختي به بررسي زبان
  

  2، سجاد موسوي*1ابراهيم بدخشان
  

  شناسي همگاني، دانشگاه كردستان، سنندج، ايران  استاديار گروه زبان. 1
  سنندج، ايران شناسي همگاني، دانشگاه كردستان، كارشناس ارشد زبان. 2

  

  29/2/92: پذيرش                                                2/12/91: دريافت
  

 چكيده

 ةانگار و افزايش نزاكت اجتماعي و حفظ خود گويي ابزار گفتماني قدرتمندي است كه براي تقويتبه
- هاي بهبيشتر واژه. كندفردي را آسان ميرود و سازگاري روابط بين ميكار  به گو و اجتماعي طرفين گفت

مربوط به مرگ، مسائل جنسي، مواد زايد بدن، تبليغات،  مسائل ةگويانه در زبان فارسي در حوز
  . روندميكار  به هاي رواني، مواد مخدر، ناسزاها و تجارتهاي جسمي، اعضاي بدن، بيماريناتوانايي

. ها در زبان فارسي است بندي آنها و طبقهگوييهاي ساخت بههدف پژوهش حاضر بررسي شيوه
ها در زبان فارسي از چه ابزار و گوييپرسش پاسخ دهيم كه بهكوشيم به اين  در اين مقاله مي

هاي صورت گرفته در اين مقاله، در زبان برند؟ با توجه به تحليل كارهاي زباني و شناختي بهره ميوساز
 ها گويي هاي معنايي در جهت ساخت بهگيري واژگاني و ساخت اصلي تغيير واجي، وامة فارسي، سه شيو

ها در گويي رفته در ساخت بهكار  به دهيم كه ابزارهاي زباني در اين پژوهش نشان مي .روندميكار  به
گيري واژگاني، استلزام معنايي، استعاره، مجاز، تضاد شوندگي، حذف، وام اند از تكرار زبان فارسي عبارت

  . ايشارههاي مبهم، گسترش معنايي و عبارات اخُلف، واژه گفت، مبالغه، اطناب، ردمعنايي، كم
  

  . هاي معناييهاي صوري، ساختگويانه، ساختهاي بهبندي وارن، ساختگويي، طبقهبه: واژگان كليدي
  

 مقدمه. 1

تشكيل شده است؛ » گفتار«به معني  phemeو » خوب«به معني  euيوناني  ةاز دو واژ 1گوييبه
فارسي، تحت عنوان است و در زبان » گفتار نيك«به عبارت بهتر، اين تركيب به معناي 

 هاي ناخوشايندعنوان جايگزين براي واژه گويانه بههاي بهواژه. شودشناخته مي» 2گويي به«
  

1
Euphemism  

2 ي تعبيرحسناز اصطالح  اده م .شودنيز در زبان فارسي استف  
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داند كه جايگزين مستقيم، مبهم و خوشايندي مي ها را عبارات غيرگوييبه 3فان. روند ميكار  به
گويي را كاربرد به 4هولدر). (Fan, 2006: 71شوند ها و عبارات صريح و ناخوشايند ميواژه

 ,Holderشود رك، دقيق و ناخوشايند مي ةداند كه جايگزين واژ عبارت ماليم و مبهم مي

نظر   پردازند كه به گويي ميالن و بريج در فصل دوم كتاب خود، به تعريفي از به). (6 :1994
 5ةز تهديد وجهگويي براي جلوگيري ابه«: ترين تعاريف اين اصطالح است رسد يكي از مهممي

عنوان  اجتماعي گوينده، مخاطب و شخص ثالث، به ةاجتماعي و در واقع، از دست دادن وجه
 ). Allan & Burridge, 1991: 16(» رودميكار  به جايگزين براي يك عبارت ناخوشايند

كوشيم به اين  ها در زبان فارسي، ميگوييهاي ساخت بهبا بررسي شيوه در اين مقاله
كارهاي زباني و شناختي بهره وساز چه در زبان فارسي از گويي بهسخ دهيم كه پرسش پا

 برد؟ مي

ها در گوييرفته در ساخت به كار  به شود كه ابزارهاي زبانيدر اين پژوهش مشخص مي
گيري واژگاني، استلزام معنايي، استعاره، شوندگي، حذف، وام تكرار: اند از زبان فارسي عبارت

هاي مبهم، گسترش معنايي و عبارات گفت، مبالغه، اطناب، رد خُلف، واژهنايي، كممجاز، تضاد مع
گويانه در كارهاي مختص به خود باعث ايجاد معناي بهوهريك از اين ابزارها با ساز. اياشاره

  . شوندزبان فارسي مي
ه بررسي دليل گرايشمان ب به و ايم تحليلي استفاده كرده - در اين پژوهش از روش توصيفي

فرهنگ هاي اين پژوهش را پس از بررسي كامل هاي موجود در زبان روزمره، داده گويي به
 ةكوچ فراروي و كتاب) تزاروس فارسي( بزرگ سخن، فرهنگ معين، فرهنگ عميد، فرهنگ طيفي

ها گرفتيم و با توجه هاي الكترونيكي و روزنامه ها را از رسانهبرخي داده. شاملواستخراج كرديم
  .بندي كرديم و به شرح و بررسي هريك پرداختيمبندي وارن دستهبه طبقه
  

  پژوهشة پيشين. 2
شايد كتاب راوسن . شناسان بوده است هاي مختلف مورد توجه زبانگويي همواره از جنبهبه
هاي آوري واژهگويي و جمعطور مستقل به بررسي به  اولين كتابي باشد كه در آن به) 1981(
ها، گوييداند كه بهها در زبان را اين ميگوييراوسن دليل وجود به. ه پرداخته شده استگويانبه

او معتقد است . )Rawson, 1981: 1(كنند ترسند، پنهان ميها مي موضوعاتي را كه مردم از آن
  

3
Fan  

4
Holder 
5
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) 2006 ,1991(الن و بريج . هاي دروني ما هستندها و ترسدلهره ةدهندها نشانگوييبه
دانند كه را از پركاربردترين ابزارهايي مي 6اي زباني مانند، استعاره، مجاز، اطناب و حذفابزاره

هاي نيز با بررسي فرهنگ) 1992( 7وارن. روندميكار  به گويي در زبان انگليسيدر ساخت به
 - تلينفو. ها در زبان انگليسي ارائه كرده است گويي بندي براي بررسي بهگويانه، يك طبقهلغت به

ها در چند رمان معروف گوييبه9بندي وارن به بررسي درزمانيبا توجه به طبقه) 2005( 8هام
» مرگ« ةهاي مربوط به مسئلگوييخود به تحليل بهة در مقال) 2009( 10حداد. پرداخته است

هاي ترحيم در زبان انگليسي را با زبان عربي مقايسه  رداخته است و براي اين كار، آگهيپ
تر از زبان انگليسي، به موضوع مستقيم گيرد كه زبان عربي غيروي در پايان نتيجه مي. كند مي
گويانه در اين دو زبان متفاوت است، زيرا بهكارهاي وپردازد و در مواردي سازمي» مرگ«

  . كنند متفاوت ايجاد مي ةگويان كارهاي بهوساز ،هاي متفاوتفرهنگ

. مورد توجه قرار گرفته است 11شناسي شناختي زبان ةگويي در حوزدر ده سال اخير، به
، )2007( 14، ردن و كوچش)2006( 13، كرسپوفرناندز)2005( 12شناساني از قبيل دومينگوز زبان
هاي استعاري و مجازي را در گوييبه) 2011( 16اردليچ و ميليچ - و كرادچاك) 2011(15توكار

 ةويژه رابط شناسي زبان و بهجامعه ةدر حوز. اندشناسي شناختي بررسي كرده چارچوب زبان
- به نقش به) 2003( 18گلون و بچلر و مك) 2006( 17يتكينر - گويي، كانسواجتماعي و به ةوجه

  . اند اي كردهاجتماعي گوينده و مخاطب توجه ويژه ةگويي در كاهش به خطر افتادن وجه

. ورت گرفته استهاي مختلفي صپژوهش گوييبه ة، دربار19شناسي انتقادي زبان ةدر حوز
معتقدند ) 2010( 23و ژاو) 2007(22، حماد)2005( 21، ميهاس)1988( 20شناساني مانند التز زبان
هاي سياسي و اقتصادي، پوشاندن هاي سياسي، ابزاري براي پنهان كردن رسواييگوييكه به

موضوعات و رويدادهاي اجتماعي  ةحقيقت و انحراف افكار عمومي در هنگام صحبت دربار
، )1385(، مريدي )1385(در زبان فارسي نيز پژوهشگران زيادي از جمله ميرزا سوزني . تاس

ها در  گويي ها و مقاالت مختلف به بررسي بهنامهدر پايان) 1390(و نورآبادي ) 1389(بياتي 
  . اندزبان فارسي پرداخته

ستفاده قرار گويانه مورد اهاي بههاي مختلفي براي ساخت واژهدر زبان فارسي، شيوه
ه با هها به توضيح چگونگي كاركردهاي ذهن در مواجاز آنجا كه بررسي اين شيوه. گيرند مي
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مهم را كه گستردگي فراواني در  ةكند، در اين پژوهش اين پديد موضوعات ناخوشايند كمك مي
  . كنيم زبان فارسي دارد، بررسي مي

  

  بندي وارن طبقه. 3
هاي زبان در بخش تحليل داده. است) 1992( 24بندي وارنحاضر طبقه ةچارچوب نظري مقال

در . كنيم مند بررسي مي طور نظام بندي بهاساس اين طبقه گويانه را برفارسي، ساختارهاي به
بندي، رويكردي اين طبقه. گويي ارائه شده استبهاصلي ساخت  ةبندي وارن، چهار شيوطبقه

گويانه در به ةواژ 500بندي خود را پس از بررسي طبقه وارن. ها داردگوييواژگاني نسبت به به
طراحي كرده است كه شامل  بندي او يك طبقه. لغت انگليسي استخراج كرده استهاي فرهنگ
كند به موضوعات حساس و تابو به هاي صوري و معنايي است و گوينده را قادر ميساخت
توانيم حدوديت در تعداد صفحات مقاله، نميبا توجه به م. اي مؤدبانه و ضمني اشاره كندشيوه
شيوه هستند،  17كارها كه بيش از واين ساز ةمثال براي هم ةطور مجزا، به بررسي و ارائ به 

نظر  كنيم كه به  سي ميركارهايي را بروتنها ساز) بخش چهارم(بپردازيم؛ بنابراين در ادامه 
  .  رسد در زبان فارسي نيز كاربرد دارند مي
  

  ها ليل دادهتح. 4
سخنگويان . رودميكار  به گويانههاي بههاي مختلفي براي ساخت واژهدر زبان فارسي شيوه

دار شدن احساسات افراد زبان، براي نشان دادن نزاكت اجتماعي و جلوگيري از خدشه فارسي
گويانه  هاي بهجايگزين كردن عبارات و واژه ةوسيلها به آن. كنندها استفاده ميگوييجامعه، از به

. اجتماعي خود و مخاطبان را حفظ كنند ةكوشند وجه هاي ناخوشايند، ميبه جاي عبارات و واژه
  . پردازيمگويانه در زبان فارسي ميكارهاي بهواين بخش به بررسي ساز ةدر ادام

  
  25سازي مضاعف. 4- 1

شود  تكرار مي يندي است كه بر اثر عملكرد آن، بخشي از پايه يا كل آنافر سازي مضاعف
)Haspelmath, 2002: 274 .(تواند كاركردهاي ناقص آن، مي ةويژه گونبه، سازي مضاعف

  

24
Warrens' Classification  

25
Reduplication  
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الدين  گلفام و محيي(صرفي و معناشناختي بسيار متنوعي در زبان فارسي داشته باشد 
شود؛ مانند ، كل پايه مضاعف ميسازي كامل مضاعفدر ). 168 - 164: 1391اي،  قمشه
  . هي حلقه، هي يكان، حلقه مشت، يكان پاره، مشت پاره

رسد در زبان نظر مي گويانه است كه به سازي، ايجاد معاني به يكي از كاركردهاي مضاعف
موضوعات ناخوشايند و حساس،  ةهنگام صحبت دربار. فارسي نيز وجود دارد

كار  به دهاي نامطلوب و ناخوشاينسازي، بيشتر براي اجتناب از بيان عبارات و واژه مضاعف
اجتماعي افراد از  26ةانگار ، باعث حفظ خودگويانهبهسازي   از طرف ديگر، مضاعف. رودمي

  :شود طريق پرهيز از موضوعات آزاردهنده مي
شناس در نرود هاي روانشده فالناين تحقيقات به اسم اين فالن ةوقع را بنويس كه هم ما. 1

  ). 5395: 1381انوري و ديگران، (
  ). همان(كنند ها بده، پسرت را معاف ميشده فالنتومان را ببر و به آن فالن اين صد. 2

، براي اظهار ناراحتي و نفرت فالنفالنسازي كامل، يعني  ساختار مضاعف 2و  1در جمالت 
در اين جمالت، گوينده از دادن اطالعات دقيق ناخوشايند . رودميكار  به و پرهيز از دشنام دادن

. كندكند و آن را به نظام استنباطي شنونده واگذار ميخودداري مي) هانامذكر صريح دش(
 هايي كه از نظر فرهنگي غيراز بيان واژهفالن، فالن ةشوند بنابراين گوينده با استفاده از تكرار

  . كندگويانه پرهيز ميقابل بيان هستند، از طريق ايجاد ابهام به قابل قبول و غير
سازي ناقص، اطالعات كمتري را نسبت به اطالعات  زير از طريق مضاعفگوينده در جمالت 

تواند گو مي و كه هنوز گفت دهد؛ در حاليشده در مورد موضوع ناخوشايند ارائه مي درخواست
  :تعاملي باشد

  ). 2393: ...و 1378شاملو، ( فالن و بهمانماند كه اند و گفتهتهمت زده. 3
  ). 2971: همان( س اله و بلهگن او همش مي. 4

مند نيست آشكارا از چيزي نام ببرد يا از  دهند كه گوينده عالقهنشان مي 4و  3هاي جمله
آورد؛ بنابراين   هاي ناخوشايندي كه به او زده شده است، صحبتي به ميانجزئيات تهمت

فردي  فرهنگي و بين - مشترك اجتماعي ةمحتواي اين موضوعات ناخوشايند، بايد از طريق زمين
-به(طور مبهم و تلويحي  كنندگان در مكالمه استنباط شود و به همين دليل، گوينده بهشركت

  . كندبه مصاديق ناخوشايند اشاره مي) گويانه
  

26
Self-Image 
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توان به صورت زير گوها را مي و فردي در اين گفتبا توجه به اين موارد، معناي ضمني بين
  : بيان كرد
اين موضوعات  ةخواهم جزئياتي درباركنم، زيرا نمييسازي استفاده م من از مضاعف .الف

  ناخوشايند ارائه كنم؛ 
موضوعات ناخوشايند ارائه  ةسازي، حداقل اطالعات را دربار من از طريق مضاعف .ب
  كنم؛  مي

شده در  خواهم از كلمات نامناسب ذكركنم، زيرا نميسازي استفاده مي من از مضاعف .ج
  ). اجتماعي گوينده و شنونده ةانگار حفظ خود(مقابل شما استفاده كنم 

 هاي شفاهي غير گويانه كه بيشتر در گفتمانسازي به شده، مضاعف با توجه به مباحث مطرح
يند، ادر اين فر. ها باشدگوييتواند ابزاري كارآمد براي ساخت بهرود، ميميكار  به رسمي

كند و آن را به استنباط ند خودداري ميرخداد ناخوشاي ةگوينده از دادن اطالعات دقيق دربار
گويانه، نيازمند مشاركت سازي به كار مضاعفوكند؛ به عبارت ديگر، سازشنونده واگذار مي

  . معناي اصلي است» ةحدس زنند«عنوان  شنونده به
  

  27حذف. 4- 2
. ستا حذفيند اگويانه در زبان فارسي، استفاده از فرهاي ايجاد معناي بهديگر از روشيكي 

). Allan &Burridge, 1991:31-32( 29حذفو شبه 28حذف دو نوع متفاوت دارد؛ حذف كامل
  . شودناخوشايند  كامالً حذف مي ةدر حذف كامل، واژ
هاي تصويري و شنيداري رخ در رسانه حذف كه در گفتار روزمره و معموالًًدر اين نوع 

براي مثال، در يكي از . شوداستفاده مي 30»بيب«هاي ناخوشايند از صداي دهد، به جاي واژهمي
كه به موضوعات و حواشي مختلف فوتبال در ايران » نود«ورزشي  ةهاي برنام قسمت

 سازي تبريزتراكتورو  ملوان بندر انزليپردازد، موضوع درگيري تماشاگران بازي دو تيم  مي
شاگران گيلكي و هاي قوميتي بين تما در آن برنامه، به فحاشي. مورد بررسي قرار گرفت

حذف بيب ها از طريق صداي زبان پرداخته شد، اما هنگام پخش تصاوير مربوطه، فحاشي ترك
رود؛ فالني  ميكار  به حذف كامل است، ةكه نشان(...) در زبان نوشتاري نيز سه نقطه . شدمي
  . است... آدم 

  

27
Omission  

28
Full- Omission  

29
Quasi-Omission  

30
Bleep 
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كار  به گويانهنايي بهنيز براي ايجاد بار مع حذفشبهدر زبان فارسي، نوع دوم حذف، يعني 
آغازين يا پاياني واژه كه  رود، حروفميكار  به كه در زبان نوشتاري حذفشبهدر . رود مي

ها از عالئم سجاوندي، مانند خط  شوند و به جاي آناي ناخوشايند است حذف ميمعموالً واژه
 31گويانه م سجاوندي بهعالئهوانگ از اين شيوه، با عنوان . شودتيره، نقطه و غيره استفاده مي

هاي ناخوشايند واژه  ، زيرا عالئم سجاوندي به جاي حروف)Huang, 2005: 47(كند ياد مي
  :قرار گرفته است 32روي سايت گل ،متن زير. گيرندمورد استفاده قرار مي

په بعد از به صدا درآمدن سوت پايان طبق گزارش پاراداس رومرو، داور مسابقه، په .5
بر زبان   . »اده**حرا! اي عجب دزدي«: كه در تونل رختكن بود، رو به داور گفته اليبازي و درح

اي درنگ او را اخراج كند و اين  آوردن همين عبارت، كافي بود تا داور مسابقه بدون لحظه
  . په به همراه خواهد داشتاخراج، محروميتي طوالني را براي په

ناخوشايند، نيازمند  ة، براي خوانش دقيق واژانهگويهاي به حذف شبهرسد كه در به نظر مي
هاي ناخوشايند تالش شناختي بيشتري هستيم و اين خود باعث كاهش بار معنايي منفي واژه

  . شودمي
  

  واژهوام. 4- 3
ها  واژه رود، استفاده از وامميكار  به گويي در زبان فارسيديگري كه براي ساخت به ةشيو
هاي ناخوشايند در زبان فارسي هاي ديگر، جايگزين واژهشده از زبان هاي وام گرفتهواژه. است
ها، مواد مخدر و ترشحات هاي مختلفي مانند بيماريدر حوزه گويانهبههاي واژهوام. شوندمي
هايي مانند علوم هاي تخصصي در حوزهعنوان واژه ها بيشتر، بهاين واژه. روند ميكار  به بدن

. ها آشنا نيستندما با اين واژه ةروند و معموالً افراد جامعميكار  به غيره پزشكي، علوم فقهي و
ها را آشنا نبودن بيشتر افراد جامعه با واژهوامة گويانترين داليل ايفاي نقش به يكي از مهم حماد

هاي تخصصي  واژه الن و بريج نيز معتقدند كه وام). Hammad, 2007: 9(داند ها مياين واژه
  ). Allan &Burridge, 1991: 21(گويانه استفاده شوند توانند براي ايجاد معناي به مي

هاي فرانسه و انگليسي، براي اشاره هاي زبانويژه از واژهها، بهواژهدر زبان فارسي، از وام
  :است ترشحات بدنها مربوط به يكي از اين حوزه. شودبه موضوعات ناخوشايند استفاده مي

  ). 3474: 1381انوري و ديگران، (دارد ) اسهال(است ديسانتري  سه روز .6
  

31
Euphemistic Punctuation  

32
http: //www.goal.com/iran/news  
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شود؛ مانند  ها استفاده ميواژههاي بدن نيز از وامها و ناهنجاريمربوط به بيماري ةدر حوز
اين واژه بيشتر در . شود هاي بدن از روال طبيعي گفته ميكه به هرگونه انحراف اندام 33آنومالي

رفته در كار  به يكي ديگر از تركيبات قرضي. رود ميكار  به زاديرهاي ارثي و مادمورد نقص
  . است ماندگيعقببه جاي  سندروم داونزبان فارسي، استفاده از تركيب 

 ةواژ رود، از وام هاي ناخوشايند به شمار ميدر مورد اعتياد به مواد مخدر نيز كه از حوزه
-وام. شود استفاده مي» ابتال به مواد مخدر«ه براي اشاره ب) د به مواد مخدراعتيا( ناركوتيسم

  : هاي ديگر نيز كاربرد دارندگويانه در حوزههاي بهواژه
  ). 5993: همان(كردم ) سقط جنين(خواستم، رفتم كورتاژ بچه نمي .7
  ).متعصب(دگماتيك  .8

ان هايي كه كمتر در زبويژه واژه هاي عربي، بهاز طرف ديگر، در زبان فارسي از واژه
شوند، براي ساخت شناخته ميواژه  عنوان وام  توان گفت هنوز بهروند و مي كار مي فارسي به

   :شودگويي استفاده ميبه
در (كنه كه فقط كتاب حمل مي) خريه( حماريهعمل، مثل حكايت حكايت اين دانشمندان بي .9

  ). يك سريال تلويزيوني
شوند كه  شده از زبان عربي بسيار يافت مي هاي قرض گرفتهمسائل فقهي، واژه ةدر حوز

   .دهندها را كاهش ميبيشتر بار معنايي منفي واژه
در آن نباشد، پاك است  غايط و بول و آثار نجاست يعني خون و... اگر زمين پاك باشد .10
  ). 5149: همان(شود روي آن نماز خواند و مي

 :Allan &Burridge, 1991(دانند مي 34نيگرداگيري واژگاني را نوعي رمزو بريج وام الن

هاي ناخوشايند، با تغيير رمز زباني واژه از زباني به زبان ديگر، شنونده هنگام بيان واژه). 5
دومينگوز نيز معتقد . نيازمند تالش شناختي بيشتري است تا مصداق ناخوشايند را درك كند

شود؛ گويي استفاده ميعنوان به به هاواژهطور مكرر از وام هاي مختلف، بهاست در زبان
هاي وام گرفته شده از زباني باشند كه زباني فرهيخته، خصوص هنگامي كه واژه به

به نظر «: گويد راوسن مي). Dominguez, 2005: 13(شود ساخت و بافرهنگ تلقي مي خوش
). Rawson, 1981: 8(» ها بيان كردواژهتوان هر تفكر ناخوشايندي را با وام رسد ميمي

هاي جنسي و هاي مربوط به اندامهاي كاهش بار معنايي منفي واژهنيز يكي از شيوه 35هثرينگتن
  

33
Anomalie 

34
Code -Switching  
35

Heatherington  
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زبان ). Joo-Yon, 1986: 15(داند هاي التين ميترشحات بدن را پناه بردن به پناهگاه واژه
ها،  نفي آنهاي ديگر براي بيان مفاهيم ناخوشايند و كاهش بار معنايي مفارسي نيز مانند زبان

  . ها پناه برده است واژه به وام
  

  36استلزام معنايي. 4- 4
سببي بين مجموعه مصاديق ) احتماالً( ةرابط«: كندرا چنين تعريف مي استلزام معناييوارن 
 Xيعني اگر (باشد  38به تالي 37مقّدم ةاللفظي و مصاديق بافتي يك واژه، اگر به صورت رابطتحت

» ؛ در اين صورت، استلزام معنايي وجود دارد)استمعتبر ) االًاحتم(نيز  Yمعتبر باشد، 
)Warren, 1992: 131 .(در اين شيوه، بايد چندين كه افزايد هام در اين مورد مي - لينفوت

البته وارن ). Linfoot-Ham, 2005: 232(مرحله براي رسيدن به معناي مورد نظر طي شود 
شوند، كار توليد ميوايي كه از طريق اين سازهگويينسبت به احتمال درست درك نشدن به

در اينجا نيز بايد به بافت زباني توجه كنيم، زيرا در غير اين صورت، احتمال . دهدهشدار مي
بندي كلي با توجه به اين موارد، وارن صورت. ها در اين شيوه وجود داردگوييفهمي بهكج

  :كنداستلزام معنايي را به صورت زير ارائه مي
  .معتبر است) احتماالً(نيز  Yمعتبر باشد،  Xگر ا

كند و مفهوم اي را بيان ميكار، گوينده جملهوگويي از طريق اين سازدر هنگام ساخت به
در استلزام معنايي، بار معنايي منفي از طريق استنباط . ناخوشايند ديگري را در نظر دارد

شود و از معناي ورت تلويحي بيان ميشود، زيرا معناي ناخوشايند به صشنونده دريافت مي
استلزام گويانه از طريق در زبان فارسي، در مواردي معناي به. رودها فراتر مياللفظي واژهتحت

  :آيندبه وجود مي معنايي
  . سينه پهلو كرد و در همين اتاق نفس آخر را كشيد .11
را كشيده است، بنابراين  بندي كرد كه اگر او نفس آخرتوان چنين صورتباال را مي ةجمل

گوينده در اين جمله معناي تلويحي مورد نظر خود، يعني مردن شخص را كه بار . مرده است
يند اطور مستقيم بيان نكرده است، بلكه شنونده بايد با استفاده از فر معناي منفي دارد، به

 ةناي منتقل شدمع(استلزام، از بافت زباني كه در آن جمله بيان شده است، معناي تلويحي 
توسط  است كه اطالعات اضافي استنباط. را استنباط كند مردن شخصجمله، يعني ) اضافي

  

36
Implication 

37
Antecedent 

38
Consequent  
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جمله ) در اينجا معني خوشايند(رود تا ارتباطي بين آنچه گفته شده و آنچه ميكار  به شنونده
  ).Yule, 1996: 131(كند بايد منتقل كند، ايجاد 

هستند، يعني در بيشتر  39نه در زبان فارسي، قرارداديگوياهاي بهالبته معموالً استلزام
در چنين  مواردي، . موارد، استلزام معنايي تثبيت شده است و وابستگي چنداني به بافت ندارد

  :استلزام تقريباً ثابت است و شنونده چندان نيازمند به بافت زباني جمالت نيست
  ). 2083: ...و1378لو، شام) (الهي بميرد(الهي اسمش را روي سنگ بكنند  .12
  ). 3323 :همان) (الهي بميري(را بخورم ) حلوايت(ات الهي قهوه .13
  ). 3186: 1381انوري و ديگران، (باشد، نباشد بهتر است ) دزد(اي كه دستش كج بچه .14
  ). 1326: ...و1378شاملو، ) (او خسيس است(چكد از دستش آب به زمين نمي .15

شده، معناي  مباحث فرهنگي و قراردادي، شنونده از جمالت بياندر اين مورد، براساس 
طور مستقيم بيان   ها را به كه گوينده آن حالي كند، درناخوشايند مورد نظر گوينده را استنباط مي

گويانه كامالً وابسته به بافت زباني است؛ به عبارت در مواردي، استلزام معنايي به. نكرده است
و آگاهي از بافت زباني، ممكن است فهم استلزام معنايي دچار  40ايينهديگر، بدون دانش زم

  :مشكل شود
: 1381انوري و ديگران، ) (او را اخراج كردم(ديروز كفش مستخدم را جفت كردم  .16
5856.(  
  .)314: 1389فراروي، ( )او اخراج است(ايشان را در اختيار كارگزيني قرار دهيد  .17

ه بايد از بافت مورد نظر كه در آن رئيس شركت از مستخدم و باال، شنوند ةدر دو جمل
  . كارمند خود ناراضي است، اطالع داشته باشد

مستقيم است و بيشتر حالتي استنباطي  گويي در استلزام معنايي، نوعي گفتار غيربنابراين به
. د نظر هستنداللفظي جمالت موراللفظي نيستند، بيشتر از معاني تحتدارد؛ يعني معاني كه تحت
  . گذاردشنونده مي ةيند استخراج معناي ناخوشايند را بر عهداگوينده در اين شيوه، فر

  
  هاي استعاريگوييبه. 4- 5

هاي مختلف نقش مهمي گويي در زبانكارهايي است كه در ساخت بهويكي ديگر از ساز استعاره
هاي گوييدر به. گويي استهكاربردي براي ساخت ب ابزار بسيار پر استعاره. كندايفا مي

  

39
Conventional  

40
Background Know ledge   
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هوانگ معتقد است در . شوندايجاد مي قياسگويانه از طريق هاي بهاستعاري، جايگزين
 ,Huang(رود ميكار  به هاي استعاري، چيزي خوشايند به جاي چيزي ناخوشايند گويي به

ربوط به مسائل م ةويژه در حوز هاي مختلف، بهدر حوزه ي استعاريها گوييبه). 47 :2005
و جوانب آن،  مرگ ةرسد ناخوشايند بودن مسئلنظر مي به . روندميكار  به مرگ و خاكسپاري

 سازي گويي بهيند اجهاني است، زيرا در بيشتر جوامع، براي اشاره به آن، از فر ةيك مشخص
ي سازگويي يند بهارسد در زبان فارسي نيز در اين حوزه، با فرنظر مي  به. شوداستفاده مي

   :مواجه هستيم
  ). 5214: 1381انوري و ديگران، (پدربزرگ زير خروارها خاك خوابيده است  .18
  ). 2847: همان(اند اينجا در زير خاك غنوده... اشخاصي  .19
  ). 2840: همان(ها به خواب ابدي فرو رفتند  آن .20
: ...و1378شاملو، ( زني، فردا بايد تو يه وجب جا بخوابيخودي حرص ميچرا اينقدر بي .21
182 .(  

در اين . تشبيه شده است» خواب«به » مرگ«ناخوشايند ة گويانه، مسئلي بهدر اين استعاره
شده  آرامش و آسايشهاي خوشايند، يعني  ، باعث برجسته شدن جنبهخوابي مورد، استعاره

به  خوابمثبت هاي است كه از جنبه» آرامش يافتن«هاي مهم خواب است، زيرا يكي از ويژگي
 مرگة بخشي، آسايش و آسودگي مسئلي آرامدر اين فرآيند استعاري، جنبه. رود شمار مي

مانند فقدان شخص از دست رفته و غم و  ،ي ديگر آنهاي آزاردهندهشود و جنبه برجسته مي
سازي بنابراين، برجسته. شودگردد يا تمركز كمتري بر آن مي اندوه ناشي از آن پنهان مي

هاي منفي در اين استعاره، باعث ايجاد جمالت استعاري سازي جنبههاي مثبت و پنهان نبهج
  . گويانه دارندشود كه معناي به مي

  
  هاي مجازيگوييبه. 4- 6

 41»تغيير اسم«توان مجاز را مي. ها در زبان فارسي استگوييهاي ديگر ساخت بهاز شيوه مجاز
نزديكي با چيز ديگر دارد، به جاي  ةمجاز اسم چيزي كه رابط به شمار آورد؛ به عبارت ديگر، در

-Kansu(كند  را بيان مي 45و شدت 44، مالكيت43، قرابت42مجاورت ةمجاز رابط. رودميكار  به آن

Yetkiner, 2006: 124 .(مهم در مجاز اين است كه تمامي اين عناصر متعلق به گروه يا نوع  ةنكت
  

41
Name-Change 

42
Contiguity  

43
Proximity 

44
Possession  

45
Degree 
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عبارت است از كاربرد واژه در غير معني اصلي و  جازماز ديدگاه صفوي . مشابهي هستند
اي بين له كه براي رسيدن به معني مجازي و عدول از معني حقيقي، بايد مناسبت يا عالقهوضع ما

معني حقيقي و معني مجازي وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر گوينده برسد 
ترين  در مجاز جزء به جاي كل كه يكي از مهم. دارد انواع مختلفي مجاز). 231: 1387صفوي، (

توانند به رود، اجزاي مختلفي وجود دارند كه ميميكار  به هاگوييدر ساخت به وانواع مجاز است 
تمركز  كلكند كه بر كدام جنبه از  كنيم، مشخص ميكه انتخاب مي جزئي. روندكار  به جاي كل

» مغزهاي فعال«از » راي اين پروژه به مغزهاي فعال نياز داريمب«گوييم هنگامي كه مي. ايم كرده
به جاي ) مغز(اين نكته فقط به معناي استفاده از جزء . كنيماستفاده مي باهوش براي اشاره به افراد

كنيم؛ به  هاي خاصي از آن افراد تمركز مينيست، بلكه با اين روش بر مشخصه) شخص(كل 
اين ويژگي در . ايم كه با مغز آن افراد در ارتباط استا تمركز كردهه آن هوش عبارت ديگر، ما بر

دهد كه ليكاف و جانسون معتقدند كه مجاز به ما اجازه مي. ارتباطات مجازي ديگر نيز وجود دارد
 &Lakoff(ايم، تمركز كنيم اي كه به آن اشاره كرده هايي از مقوله طور خاص، بر جنبه  به

Johnson, 1980: 37 .(شود هاي خاص مير مجاز، تمركز بيشتري بر بعضي از جنبهد .  

، توجه مخاطب از عمل، موضوع يا مفهوم اصلي كه بار معنايي منفي مجازيهاي گوييدر به
هايي صورت ها در زبان فارسي در موردواژه گويي كاربردترين به يكي از پر. كند دارد، تغيير مي

روند؛براي مثال در  كار مي مختلف اندام زنان و مردان بههاي گيرد كه براي اشاره به قسمت مي
  :رفته استكار  به پستاني به جاي واژه سينهة گوياني بهزير، واژهة جمل

  ). 4383: 1381انوري و ديگران، (هايش را درآوردند يكي از سينه. سرطان داشت .22
ضوع ناخوشايند را به حاشيه گويانه، موهاي مجازي براي ايجاد معناي بهگوييبنابراين، به

ها و مقوالت اصلي كه بار معنايي ، رخدادو در اين حالت، توجه مخاطب از موضوعات رانند  مي
شود كه بار معنايي خنثي يا منفي دارند، به سمت رخدادها، موضوعات و مقوالتي هدايت مي

  .خوشايند دارند
  

  تضاد معنايي  . 4- 7
در اين شيوه، . گويي در زبان فارسي استارهاي ساخت بهيكي ديگر از سازك تضاد معنايي

اي كه در بافت زباني مورد نظر ناخوشايند جلوه  گويانه، به جاي واژهبراي ايجاد معناي به
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  . شود كه بار معنايي مثبت دارد كند، از متضاد آن واژه استفاده مي مي
 گيرد، مربوط بهزي قرار ميساگويييند بهاهايي كه در زبان فارسي تحت فريكي از حوزه

در جمالت زير، گوينده براي پرهيز از به زبان آوردن كلمات ناخوشايند، از تضاد . است ناسزاها
  :كندمعنايي استفاده مي

  ). 3186: همان) (لعنت(بنزين ليتري صد تومان؟ بر انصافت صلوات  .23
  ). همان) (لعنت(بر پدر آن كس كه نگذاشت آن روز جسدش را ببينم، صلوات  .24
  ). 1284: همان(اين چه وضع رانندگيه ) لعنتي(پدر صلواتي  .25

كه بار معنايي منفي و » لعنتي« و » لعنت«هاي در تمام جمالت باال، گوينده به جاي واژه
  .كند، استفاده مي»صلوات«ها، يعني  آزاردهنده دارند، از متضاد آن

  
  گفت كم. 4- 8
شميسا  . رودميكار  به گويي در زبان فارسيبراي ساخت به ابزار ديگري است كهگفت كم
گفت به اين معني است كه براي كم). 261: 1389شميسا، (داند گفت را بيان محتاطانه مي كم

گفت را نظامي الن و بريج كم. تر بيان كنيمتر يا ماليماحتياط، مطلبي را از حد خود ضعيف
 Allan(كند  رود و تنها قسمتي از واقعيت را بيان ميميكار  به گوييدانند كه براي ساخت به مي

&Burridge, 1991:33 .( مواد مخدر«اشاره به  برايبراي مثال، در مواردي در زبان فارسي «
گويانه وجود گفت بهدر اين مورد، نوعي كم. شوداستفاده مي» بخشداروي آرام«از تركيب 

گرفته است و بار معنايي منفي مسائل ديگر آن، مانند ها را در نظر دارد، زيرا يكي از جنبه
  . هاي ناشي از مصرف آن را كاهش داده استخاصيت اعتيادآوري شديد و بيماري

استفاده از . شودنيز استفاده مي 46طبعانهشوخهاي گويانه، از واژهگفت بهدر ايجاد كم
ها و گاه كاهش معنايي حاكم بر واژهاي براي غلبه بر جديت طبعانه يا مليح، شيوههاي شوخ واژه

الن و بريج معتقدند كه ). Allan &Burridge, 2006: 40(هاي ناخوشايند است بار معنايي واژه
- ها مي روند كه از آن ميكار  به براي اشاره به چيزهايي  طور گسترده به طبعانهشوخهاي  واژه

-ميكار  به »مشروبات الكلي«اره به كه براي اش» شنگولي آب«در زبان فارسي، تركيب . ترسيم

  . طبعانه است شوخ ةرود، نوعي واژ
  

  

46
Flippant  
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  مبالغه. 4- 9
- توان عملكردي ذهني دانست كه باعث تقويت بار معنايي از طريق گفتار زباني ميرا مي مبالغه

ات تأثيرسازي در مبالغه، گوينده عمداًً براي برجسته). Herro Ruiz, 2008: 792(شود 
يكي از كاربردهاي مبالغه، ايجاد ). Ibid(كند توجه مخاطب از مبالغه استفاده ميموقعيتي و جلب 

  . گويانه استات بهتأثير
از اين » خانهمهمان«و » سرامهمان«، »پذيرمهمان«رسد در زبان فارسي تركيبات نظر مي  به

در . نده شده استخوا پذيرمهمانيا  سرامهماندر اين تركيبات، محل اقامت مسافران . نوع باشند
اند و اغراق در بيان واقعيت يا آنچه واقعاً اين حالت، مشخصات معنايي خوشايند را ارتقاء داده

رسد نه در فرهنگ غالب و نه در نظر نمي  تواند امكان داشته باشد، رخ داده است، زيرا بهمي
وسط مهمان، از هاي موجود در كشور، كسي براي اقامت يا صرف ناهار و شام تفرهنگخرده

شوند و افراد به  مي ها، معاني خوشايند برجستهاي دريافت كند؛ بنابراين در اين واژهاو هزينه
. كنندات موقعيتي به خود جلب ميتأثيرها توجه مخاطب يا مسافران را براي ايجاد  آن ةوسيل

  . ان باشددر بين مسافر غربتشايد يكي از علل اين امر به حاشيه راندن حس ناخوشايند 
  
  47اطناب. 4- 10

) بيان( Locutionو ) پيرامون( Circum ة، از دو واژ)اطناب( Circumlocutionتركيب التيني 
فرهنگ (است  speaking aroundاللفظي آن به انگليسي  تحت ةتشكيل شده است و ترجم

به . است» پيرامون چيزي صحبت كردن«اللفظي اين واژه به زبان فارسي، تحت ةترجم. 48)وبستر
گفتاري،  ةاين شيو). Duff, 1997:195(مستقيم است  عبارت ديگر، اطناب، نوعي بيان غير

) درازگويي(ها ضروي و مطول واژه كاربرد غير: اند از مشخصات خاص خود را دارد كه عبارت
تر مشخصات و ، اطناب توصيف مفصل)1997(داف  ةبه عقيد). Ibid(مستقيم  و گفتار غير
كند كه نيز به اين نكته اشاره مي 49بياليستوك. است) اصلي ةواژ(ط با واحد مقصد معاني مرتب

 :به نقل از(دهد مرتبط با يك واحد واژگاني را ارائه مي 50هاي معنايياطناب تمامي مشخصه
Duff, 1997:195 .(از واحد زباني مقصد، مشخصات و » نام بردن« هاي زير به جاي در مثال

  : شودبيان مي) اصلي ةواژ(اني هاي زبعناصر واحد
  ). كليد(كنند چيزي كه با آن در را باز مي .26

  

47
Circumlocution  

48
http: //www.webster-dict ionary .org/definition /Circumlocution  

49
Bialy stok 

50
Semantic Features 
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  ). طوطي(سخنگو  ةپرند .27
موضوع و واحد واژگاني اصلي صحبت » پيرامون«بينيم، اين موارد  طور كه ميهمان

را توصيف ها  كنند، بلكه آنها واحد واژگاني اصلي را بيان نميكنند؛ به عبارت ديگر، اين مثال مي
هاي بيشتري نسبت به در بيشتر موارد، براي توصيف يك واحد زباني، از واژه. كنندمي

شوند  هاي وصفي مطول ميها، تبديل به گروهشود و اين واژههاي اصلي، استفاده مي واحد
)Malmkjar, 2006: 110 .(ها، يكي از كاركردهاي اطناب در زبان فارسي، همچون ديگر زبان

  :گويانه استعناي بهايجاد م
  ).اجنه(از ما بهتران  .28
  ).رقص(حركات موزون  .29
  ). تف(آب دهان . 30
  ). آروغ(باد گلو  .31

اصلي  ةشود و واژهاي باال، در مورد حواشي موضوع ناخوشايند صحبت ميدر مثال
 51گذاريماس، در تقابل با گويانهاطناب به. شودهاي آن توصيف ميناخوشايند از طريق ويژگي

براي اشاره به » از ما بهتران«قرار دارد، زيرا اسم اصلي، بار معنايي منفي دارد؛ براي مثال، 
، جناصلي، يعني  ةگيرد، زيرا بيان دقيق واژدر بين افراد جامعه مورد استفاده قرار مي» جن«

بديل به ها تبا گذشت زمان، اطناب. شودباعث نوعي ترس و دلهره در بين افراد جامعه مي
كه » از ما بهتران« شوند؛ مانند ها و مفاهيم ناخوشايند مياي براي واژهشده هاي تثبيتگويي به

  . گويي شده استتبديل به به
  
11 -4 .دخُلف ر  
شود؛ به عبارت ديگر،  ، براي اشاره به يك واژه، از طريق نفي ضد آن واژه، عمل ميردخُلفدر 

رسد در نظر مي به). 15: 1387داد، (شود ه نفي ضد آن حاصل ميرد خلف اثباتي است كه از را
، براي گويانهردخلف بهدر . گويي استترين ابزار ساخت به خلف پركاربرد زبان فارسي، رد

ناخوشايند عمل  ةواژ متضاد سازيناخوشايند و آزاردهنده، از طريق منفي ةاشاره به واژ
، به )معناي منفي(اين شيوه، واژه، آنچه را كه هست در . شود كه بار معنايي مثبت دارد مي

يند، باعث ااين فر). معناي مثبت(كند كه نيست گويد، بلكه آن چيزي را ارائه ميمخاطب نمي
  

51
Naming 
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هاي توان واژهبا استفاده از اين شيوه مي. شودهاي ناخوشايند ميكاهش بار معنايي منفي واژه
 ةبراي مثال، هنگام اشاره به دو واژ. بردكار  به يتر در تعامالت كالم ناخوشايند را آسان

» نا«ساز شود و از طريق پيشوند منفياستفاده ميردخلف يند ا، از فر»كر«و » كور«ناخوشايند 
و » نابينا«يگويانههاي به، واژه»شنوا«و » بينا«هاي ناخوشايند يعني متضاد واژه ةعالو به
  : صورت زير خواهد بود گويانه بهردخلف بهيند اي فربندي كلصورت. شودايجاد مي» ناشنوا«

  گويانهبه ةواژ                              ناخوشايند    ةمتضاد واژ+ ساز  پسوند منفي/ پيشوند
  
  52هاي مبهمواژه. 4- 12

هاي براي پرهيز از بيان مستقيم بعضي واژه. ها استگويييكي از مشخصات بنيادي به ابهام
گويانه، مفهوم در ابهام به. كنندهاي مبهم استفاده ميد، كاربران زبان، همواره از واژهناخوشاين

گويي در زبان هاي مبهم در ساخت بهترين واژه يكي از پركاربرد. شود ناخوشايند پنهان مي
هاي ناخوشايند است؛ براي مثال، در يكي از به جاي واژه» چيز« ةفارسي، استفاده از واژ

سازي تبريز و ملوان بندر انزلي پرداخته  هاي بازي دو تيم تراكتوربه حاشيه نوداي هبرنامه
هاي ناخوشايند و براي اشاره به واژه» چيز« ةدر طول اين برنامه، مجري همواره از واژ. شد

  :كرد ناسزاهايي كه بين تماشاگران دو تيم رد و بدل شده بود، استفاده مي
  ... شدگاه شنيده مياين چيزهايي كه تو ورزش .32

توان برد كه نمي ميكار  به هاي ناخوشاينديرا براي اشاره به واژه» چيز«مبهم  ةاو واژ
در . كرد اجتماعي خود و مخاطب را نيز حفظ مي ةطور صريح بيان كرد و از اين طريق، وجه  به

وگو  رفين گفتكند كه در آن طگويانه، فضاي دور از تنشي را ايجاد مياين مورد، ابهام به
با استفاده از اين . كننداجتماعي خود احساس نمي ةانگار گونه تهديدي را نسبت به خود هيچ

اين سازگاري از . كوشد سازگاري اجتماعي را در ارتباط كالمي خود حفظ كند شيوه، گوينده مي
  . گيردات كالمي و جلوگيري از ايجاد تنش صورت ميتأثيرطريق تلطيف 

  
  ش معنايي گستر. 4- 13

يند هنگامي امعموالً در اين فر. ايجاد شوند گسترش معنايييند اها از طريق فرگوييممكن است به
شود كه در  اي استفاده ميشود، براي اشاره به آن از واژهاي خاص، ناخوشايند ميكه واژه

  

52
Fuzzy  Words  
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ت بيشتري دارد و گويانه جامعيبه ةدر اين حالت، واژ. بندي قرار دارد سطح باالتري از نظر مقوله
ملموس و انتزاعي  يند، مفاهيم ناخوشايند را غيرااين فر. شودناخوشايند نيز مي ةشامل آن واژ

 ,Williams(يابد  ات معناي منفي واژه كاهش ميتأثيرسازي، كند و از طريق اين انتزاعي مي

1975: 200.(  
انوري و ديگران، (دا شدند اش از او جاست، به همين دليل زن و بچه) معتاد(او آلوده  .33
1381 :148 .(  
: همان(است ) كرم روده، انگل(گفت كه پرخوري او شايد مربوط به جانور دكتر مي .34
2092 .(  
  . شد) معتاد(يك دفعه ترك كرد، اما دوباره گرفتار  .35

، 34ة براي مثال، در جمل. شودگويانه شامل مفاهيم بيشتري ميبه ةهاي باال، واژدر مثال
 ةمقول در اين حالت، با تغيير سطح مقوله، زير. است» جانور« ةمجموع، زير»كرم روده«يا » انگل«

ها، شود و بار معنايي منفي واژهمنتقل مي) جانور(تر به سطح انتزاعي) كرم يا انگل(عيني 
  . شودگويانه مياين حالت باعث ايجاد معناي به. دهدبرجستگي خود را از دست مي

  
  ايعبارات اشاره. 4- 14
ويژه بافت فيزيكي متكلم،  توان بدون وجود بافت و بههايي در زبان وجود دارند كه نميواژه
. شوندشناخته مي ايعبارات اشارهكه با عنوان » آن«و » آنجا«، »او« ها را درك كرد؛ مانند آن

، براي 55يدر منطق صور 54پيرس. اس. ، اولين بار توسط سي53اياصطالح عبارات اشاره
در يك كنش گفتاري را 58و مكاني57، زماني56هاي شخصيرفت كه جنبهكار  به عبارات زباني
  ). Bassmann, 2006: 285(كنند مشخص مي

) اينجا، آنجا(، عبارات قيدي )من، تو، شما(اي فراواني از قبيل ضماير شخصي عبارات اشاره
اين عبارات، در تقابل با اسامي . رنددر زبان فارسي وجود دا) اين، آن(اي و ضماير اشاره

قرار دارند كه به اشياء واقعي و رويدادهاي مستقل از بافت   60هاي واضحو توصيف 59خاص
شوند كه اي بيان مياي به شيوهاز طرف ديگر، عبارات اشاره )Ibid( كنندزباني اشاره مي

ر چيست، توافق دارند براي موقعيت حاض xاينكه معناي مناسب  ةگوينده و شنونده، دربار
)Kansu-yetkiner, 2006: 128 .(  

  

53
Deictic Expressions  

54
C.S.Peirce 

55
Formal Logic  

56
Personal 

57
Temporal 
58

Spatial  
59

Proper Nouns 
60

Definite Descriptions  
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در اين . ها است آنة گوياناي در زبان فارسي، كاركرد بهيكي از كاربردهاي عبارات اشاره
يكي از اين . شوداي استفاده ميناخوشايند، از عبارات اشاره ةحالت، به جاي نام بردن از واژ

براي اشاره به » هاآن«اي ند كه طبق آن، ضمير اشارهكموارد، مثالي است كه شميسا ارائه مي
گويد كه در مباحث باره مياين شميسا در) . 42: 1385شميسا، (رود ميكار  به »اجنه«

علت ترس يا احترام، از ذكر نام  شناسي، شواهد بسياري وجود دارد كه اقوام مختلف، به مردم
فرهنگ بزرگ همچنين، در . كنندنات پرهيز مياصلي اجنه يا ديوان و شياطين يا برخي از حيوا

هاي  براي اشاره به اندام» آنجا«اي ها از عبارت اشاره هايي وجود دارد كه در آن مثال سخن
   :شود ميجنسي زنان و مردان در هنگام اعتراض استفاده 

يگران، انوري و د(گو تنهايي اين كار را انجام داده است؟ آنجاي پدر دروغ گفته خودش به .36
1381 :169 .(  
  ). 169: همان(آنجاش سوخته است  ،از حسادت .37
  

  گيري يجهنت. 5
هاي مختلفي را بررسي كنيم كه براي ايجاد معناي در اين مقاله كوشيديم ابزارها و شيوه

شده در اين  هاي ارائهبا توجه به داده .گيرندگويانه در زبان فارسي مورد استفاده قرار مي به
گيرند، شامل سازي قرار ميگويييند بهابيشترين موضوعاتي كه در زبان فارسي تحت فرمقاله، 

هاي جسمي و رواني، تجارت، اعضاي بدن، مواد مسائل مربوط به مرگ، مسائل جنسي، بيماري
  . مخدر، خشونت، ناسزاها، تبليغات، مشروبات الكلي، ترشحات بدن و هوش هستند

ن ابزارها را به اختصار كار هريك از ايوگرفته، در ادامه، ساز هاي صورتبا توجه به تحليل 
   :كنيم ارائه مي
قابل  لحاظ فرهنگي غير هايي كه از ، از بيان واژهسازي مضاعفبا استفاده از ساختار  .1

گوينده با استفاده از ساختار . شود گويانه پرهيز ميبيان هستند، از طريق ايجاد ابهام به
كند و آن را به رخداد ناخوشايند خودداري مي ةاطالعات دقيق دربار ةسازي، از ارائ مضاعف
گويانه، نيازمند مشاركت سازي به كند؛ به عبارت ديگر، نظام مضاعفشنونده واگذار مي استنباط

 . معناي ناخوشايند است ةحدس زنندعنوان  شنونده به

در  گويانهحذف به. شودگويانه در زبان فارسي مي، باعث ايجاد معناي بهحذفيند افر  .2

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني

 

19 

هاي در حذف كامل، واژه. شود حذف انجام مي زبان فارسي، به دو صورت حذف كامل و شبه
حذف كه در زبان نوشتاري مورد استفاده در شبه. شوندناخوشايند به صورت كامل حذف مي

شوند و مي اي كه بار معنايي ناخوشايند دارد، حذف گيرد، حروف آغازين يا پاياني واژهقرار مي
 . شودشده از عالئم سجاوندي استفاده مي به جاي حروف حذف

رود، استفاده از ميكار  به گويي در زبان فارسيديگري كه براي ساخت به ةشيو  .3
هاي ناخوشايند در هاي ديگر جايگزين واژه شده از زبان هاي قرض گرفتهواژه. ها استواژه وام

هايي مانند هاي تخصصي در حوزهعنوان واژه ها بهن واژهمعموالً اي. شوندزبان فارسي مي
-ها در جهت كاربرد بهواژهبيشتر وام. روندميكار  به هاي فنيعلوم پزشكي، علوم فقهي و حوزه

 . هاي فرانسه، انگليسي و عربي هستندگويانه در زبان فارسي، از زبان

كه مفهوم ناخوشايند ديگري  در حالي كند،اي را بيان مي، گوينده جملهاستلزام معناييدر   .4
شود، زيرا در اين شيوه، بار معنايي منفي از طريق استنباط شنونده دريافت مي. را در نظر دارد

 . شودمعناي ناخوشايند به صورت تلويحي بيان مي

طور  شود و بهمقصد برجسته مي ةهاي خوشايند حوزجنبه هاي استعاريگوييبهدر   .5
 . يابدشود يا تمركز افراد بر آن كاهش مي ناخوشايند اين حوزه، پنهان مي هايهمزمان جنبه

در زبان فارسي، توجه مخاطب را از موضوعات، رخدادها و مقوالت  هاي مجازيگوييبه  .6
كنند اصلي كه بار معنايي ناخوشايند دارند، به سمت رخدادها، موضوعات و مقوالتي هدايت مي

 . ت دارندكه بار معنايي خنثي يا مثب

در اين . گويي در زبان فارسي استهاي ساخت بهيكي ديگر از شيوه تضاد معنايي  .7
اي كه در بافت زباني مورد نظر، ناخوشايند گويانه، به جاي واژهشيوه، براي ايجاد معناي به

 . شودكند، از متضاد آن واژه كه بار معنايي مثبت دارد، استفاده مي جلوه مي

تر و خوشايندتر هاي ماليمهاي ناخوشايند از واژه، به جاي واژگفتكمبا استفاده از   .8
هاي منفي موضوع را كند و جنبهگفت، تنها قسمتي از واقعيت را بيان ميكم. شوداستفاده مي

 . كندتر ميتر و ضعيفماليم

عملكردي ذهني است كه باعث تقويت بار معنايي مثبت از طريق گفتار زباني مبالغه   .9
شود و از اين طريق، معناي ات موقعيتي خوشايند برجسته ميتأثيردر مبالغه عمداً . شود مي
 . شودگويانه ايجاد مي به
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آن » پيرامون«شود و تنها ناخوشايند بيان نمي ةنام دقيق واژگويانه، اطناب بهدر   .10
موالً به در اين شيوه، واحد مقصد، مع. مستقيم است اطناب نوعي گفتار غير. شودصحبت مي
 . شودخود تجزيه مي ةهاي معنايي سازندمشخصه

11.  سازي  ناخوشايند و آزاردهنده، از طريق منفي ةگويانه، براي اشاره به واژخُلف به در رد
يند، باعث كاهش بار معنايي منفي ااين فر. شود متضاد آن كه بار معنايي مثبت دارد، عمل مي

تر در تعامالت كالمي  توان آسانه از اين شيوه، ميبا استفاد. شودهاي ناخوشايند ميواژه
 . شركت كرد

براي پرهيز از بيان مستقيم . گويي استيكي ديگر از مشخصات بنيادي به ابهام  .12
هاي مبهم در واژه. كنندهاي مبهم استفاده ميهاي ناخوشايند، كاربران زبان همواره از واژه واژه
 . شوديگويانه، مفهوم ناخوشايند پنهان مبه

شود، براي اي خاص ناخوشايند مييند گسترش معنايي، معموالً هنگامي كه واژهادر فر  .13
بندي، در سطح باالتري مقوله ةگيرد كه در حوزاي مورد استفاده قرار مياشاره به آن، واژه

شود و از طريق اين شدن مفاهيم ناخوشايند مي  يند، باعث انتزاعيااين فر. قرار دارد
 . يابدات منفي واژه كاهش ميتأثيرسازي،  يانتزاع

در . ها استآن ةگوياناي در زبان فارسي، كاركرد بهيكي از كاربردهاي عبارات اشاره  .14
عبارات . شوداي استفاده ميناخوشايند، از عبارات اشاره ةاين شيوه، به جاي نام بردن از واژ

 . ايند قرار دارنداي در اين حالت در تقابل با اسامي خاص ناخوشاشاره

  

  ها  نوشت پي. 6
1. euphemism 

 . شودنيز در زبان فارسي استفاده مي حسن تعبيراز اصطالح  .2

3. fan 
4. Holder 

5. face 
6. omission 
7. Warren 
8. Linfoot- Ham 
9. diachronic 
10. Haddad 

11. cognitive linguistics 
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12. Dominguez 

13. Crespo Fernandez 
14. Radden & Kovecses 
15. Tokar 
16. Gradecak- Ereljic&Milic 
17. Kansu- Yetkiner 
18. Mc Glon & Batchelor 
19. critical linguistics 
20. Lutz 
21. Mihas 

22. Hammad 
23. Zhao 
24. Warrens' classification 
25. reduplication 
26. self-Image 
27. omission 

28. full- Omission 

29. quasi-Omission 

30. bleep 
31. euphemistic punctuation 
32. http://www. goal. com/iran/news 
33. anomalie 
34. code -switching 
35. Heatherington 
36. implication 
37. antecedent 
38. consequent 
39. conventional 
40. background knowledge   
41. name-change 
42. contiguity 
43. proximity 
44. possession 
45. degree 
46. flippant 
47. circumlocution 
48. http://www. webster- dictionary. org/definition/Circumlocution 

49. bialystok 
50. semantic features 
51. naming 
52. fuzzy words 
53. deictic expressions 
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54. C.S. Peirce 
55. formal logic 
56. personal 

57. temporal 

58. spatial 
59. proper nouns 
60. definite descriptions 

 

  منابع . 7
  . سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381(انوري، حسن و ديگران  •
. رشناسي ارشدكا ةنامپايان. بررسي ساختاري حسن تعبير در فارسي). 1389( بياتي، ليال •

   .واحد تهران مركزاسالمي  دانشگاه آزاد
نامه، مفاهيم و اصطالحات ادبي  واژه(فرهنگ اصطالحات ادبي ). 1378(داد، سيما  •

  . مرواريد: تهران. )اروپايي/ فارسي
 جامع لغات، اصطالحات،: كتاب كوچه). 1381، 1378، 1377، 1378، 1378(شاملو، احمد  •

  . مازيار: تهران. فارسي هايالمثل تعبيرات، ضرب
  . نشر ميترا: تهران. 3چ . بيان). 1387(شميسا، سيروس  •
  . نشر ميترا: تهران. 2چ . معاني ).1389( ------------  •
  . مهر ةسور: تهران. 3چ . شناسيدرآمدي بر معني). 1387(صفوي، كورش  •
  . اميركبير: تهران. 23چ . فرهنگ عميد ).1381(عميد، حسن  •
رقومي شوراي عالي  ةنسخ. )تزاروس فارسي(فرهنگ طيفي ). 1389(يد فراروي، جمش •

  .رساني شوراي عالي اطالع: تهران. رساني اطالع
ها در  ساخت دوگان تصويرگونگي«. )1391(اي الدين قمشهگلفام، ارسالن و غالمرضا محيي •

    .1ش .3د. پژوهشي جستارهاي زباني ـ علمي ةفصلنام. »بندي معنايي طبقه :زبان فارسي
. »الرى هاىتعبير در چند واژه از گروه گويش تابو و حسن بررسى«). 1385(مريدي، بهزاد  •

   .5ش. 2س. ادبي هاي انديشه ةفصلنام
  . اميركبير: تهران. 8چ . فرهنگ فارسي). 1371(معين، محمد  •
. ترجمه مطالعات ةفصلنام. »كاربرد حسن تعبير در ترجمه«). 1385(ميرزاسوزني، صمد  •
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   .14ش .4س
شناختي فرايند حسن تعبير در زبان فارسي و  تحليل زبان). 1390(نورآبادي، قاسم  •

- پايان. زبانان سطح پيشرفته جايگاه آن در مواد آموزشي زبان فارسي براي غير فارسي

 . تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد ةنام
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