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   مقدمه-1
 واحـدي نيـست، بلكـه       ةشناسـي شـناختي، نظريـ     شناسي شناختي، هماننـد زبـان       معني

 زيـر يـك     شانتوان آنها را براساس اشتراكات      اي از نظريات و رويكردهاست كه مي        مجموعه
شناسي شناختي به بررسي رابطه ميان معنـا و ارجـاع آن در جهـان                 معني. آورد چتر گرد 

 ،1يالمعـارف   ه مبـاحثي ماننـد اسـتعاره و مجـاز، معنـاي دائـر             مفـاهيم و  . پردازد  واقعي مي 
 و چند مفهـوم ديگـر را        5 مفهومي ة آميز ،4 فضاهاي ذهني  ،3 سرنمون ة و نظري  2بندي  مقوله
  ).22: 1389 ،مهندراسخ(شناسي شناختي گرد آورد   معنيةتوان در حوز مي

 مفـاهيم و  ةمـ تـوان پيـدا كـرد كـه در ه          شناسي شـناختي مـي      چند اصل را در معني        
يكـي از اصـول     . رونـد   اند و از اصـول بنيـادي آنهـا بـه شـمار مـي                هاي مذكور ثابت    نظريه
كـه    و ديگر اين   ، است 7شده   جسمي 6شناسي شناختي اين است كه ساختار مفهومي        معني

  : را در نظر بگيريد)1( عنوان مثال جمالتِ به. ساختار معنايي همان ساختار مفهومي است
  .و دردسر افتادهعلي ت. الف )1(
  .مريض تو كما رفته. ب     
  .مريض از كما درآمده.  ج    
  .دوستم رفته تو فكر. د     

انـد    سازي شـده     طوري مفهوم  »ماكُ« و   »دردسر«در اين جمالت مفاهيم انتزاعي مانند           
 در واقعيـت  . داخل و يا از آنها خـارج شـد        به آنها   توان     هستند و مي   8كه انگار داراي حجم   

كنيد داخل اتـاقي      فرض. دنداند وجود دار     عيني كه انسان آنها را داراي حجم مي        يمفاهيم
توان   دانيد كه نمي    صورت خود را داخل حجمي مي      اين در   ،استايد كه قفل شده     گيركرده

 كه به   )1(  درك جمالتِ  ، شناختي شناسانِ از نظر زبان  .  در از آن خارج شد     بدون باز شدنِ  
واقـع  در. پـذيرد   هاي عيني صورت مي    اشاره دارند براساس درك واقعيت    مفاهيمي انتزاعي   

                                                 
1. encyclopedic meaning 
2. categorization  
3. prototype theory 
4. mental spaces 
5. conceptual blending 
6. conceptual structure 
7. embodied  
8. containment  
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. شـود    جسمي باعث درك معني مـي      ة است كه در آن تجرب     1 تصوري ةوار حجم، يك طرح  
فرافكنـي  يـك    براسـاس    )1(  كـه درك معـاني جمـالتِ       كند  عنوان مي  )37: 1987(ليكاف  

هـاي مفهـومي      حـوزه  تـصوري حجـم بـه        ةوارپذيرد كه در آن طـرح       استعاري صورت مي  
هـا حجـم     حالـت « 2 مفهـوميِ  ة اين امر استعار   ةنتيج. شود  انتزاعي مانند حالت كشيده مي    

شـده اسـت، امـا ايـن درك          جـسمي  ، درك مـا از حجـم      ،بر اين اساس  . شود   مي »هستند
 پـس سـاختار مفهـومي       ؛هـاي انتزاعـي نيـز فرافكنـي شـود           توانـد بـه حـوزه       جسمي مي 

: 2000، 5؛ تـالمي 39: 1987،  4؛ ليكـاف  3: 1987،  3جانسون .كنبيشتر   آگاهيبراي  (است   شده جسمي
  ).8-47: 2006، 7 و گرين6؛ و ايوان177
 سـرنمون يكـي ديگـر از اصـول          ةبنـدي و نظريـ      هـاي ليكـاف در مـورد مقولـه        ديدگاه    

 ،هـا نيـست    هاي اطراف، فقط خاص انسان     بندي پديده   مقوله. شناسي شناختي است    معني
 خوردني و مـواردي را در       ة مثالً مواردي را در مقول     ،كنند   اين كار را مي    حتي حيوانات هم  

. دهنـد    دوست و دشمن را از هـم تميـز مـي           ةدهند، يا دو مقول      غيرخوردني قرار مي   ةمقول
دهنـد و از      هاي فيزيكي و اجتماعي جهان را در مقوالت مختلفي قـرار مـي              ها پديده  انسان

هـا   همچنين اگر الزم باشد انـسان     . كنيم  شده زندگي مي  بندي  اين نظر ما در دنيايي مقوله     
كنند يا موردي را به موارد درون يـك مقولـه             هاي موردنظر خود اضافه مي      به تعداد مقوله  

  . افزايند مي
گردد كه آن واژه به چه مقـوالتي اشـاره            بخشي از اطالعات ما از يك واژه به اين برمي             
ني بر چه اساسي مـواردي را در يـك مقولـه قـرار              بندي چيست؟ يع    اساس مقوله  .كند  مي
 امـا   ،دهـيم   در يك مقولـه قـرار مـي       را  پاسخ ابتدايي اين است كه موارد مشابه         دهيم؟  مي

بندي اين است كه موارد داراي         مقوله ييكي از اصول اساس   .  مشخصي ندارد  ةشباهت قاعد 
مـام مـواردي كـه در        ت ،بر اين اسـاس   . دهيم   در يك مقوله قرار مي     راهاي مشترك    ويژگي

                                                 
1. Image schema 
2. conceptual metaphor 
3. Johnson 
4. Lakoff 
5. Talmy  
6. Evans 
7. Green 
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اي هم داراي      و هر مقوله   اندهاي صددرصد مشترك    داراي ويژگي  ،گيرند  يك طبقه قرار مي   
ايـن  . شـرايط الزم و كـافي اسـت       شـتن   مرز مشخص است و عضو شدن در آن نيازمند دا         

هاي درونِ يك مقولـه جايگـاه   نمونهاشكال اول اين است كه     . نظريه داراي اشكاالتي است   
 مانند كبـوتر،    ييها  نمونه ، پرندگان ةمثالً در مقول  . برخي سرنمون هستند  ند و   يكساني ندار 

ترند و برخي مانند شترمرغ، خفـاش و پنگـوئن در    گنجشك و كالغ به مركز مقوله نزديك   
پـس  . انـد    مـوارد سـرنمون    ،مواردي كه به مركز مقوله نزديك هـستند       . حاشيه قرار دارند  

هـاي صددرصـد مـشترك و     پرنـدگان داراي ويژگـي  ة مقولهاينمونهتوان گفت تمام    نمي
 ةلأ به طرح مـس    هاي خانوادگي با طرح شباهت    )1953( 1ويتگنشتاين. جايگاه يكساني هستند  

تـوان    كردن به يك عكس خانوادگي مي       او گفته است كه با نگاه     . بندي پرداخته است    مقوله
بيه بـه هـم و برخـي        هاي ش  شكلي هستند، اما برخي چشم      ديد كه برخي داراي بيني هم     

  افراد خـانواده كـامالً شـبيهِ       ةتوان انتظار داشت هم      اما نمي  ؛دارند شبيه به هم     ةديگر چان 
تـوان انتظـار     همساني كامل نيست و نمـي ،پس شرط وارد شدن در يك مقوله      . هم باشند 
 بـا  1970 ة در دهـ   2روش. باشـند  داشـته    هـاي مـشترك     موارد كامالً ويژگـي    ةداشت هم 

 قـرار گـرفتن عناصـر درون مقـوالت          ةنشان داد كه درك ما از مقوالت و نحـو         آزمايشاتي  
كنـد     داراي ساختاري ذهني است و مفهوم سرنمون در آن نقش مهمي بازي مي             ،مختلف

و  3؛ يـونگر 58: 1987؛ ليكـاف،  1975-1977، وشر. نـك  سرنمون ةبندي و نظري     مقوله ةبراي بحث دربار  (
    ).255: 2006فصل هشتم؛ ايوان و گرين، : 2006، 5گيرارت؛ 27: 1996، 4اشميت

. شناسـي شـناختي اسـت        استعاره و مجاز از اصول ديگر معني       ةنگرش جديد به مطالع       
 معنـايي براسـاس     ةاند كه در آن يك حوز        معنايي تعريف كرده   ةاستعاره را ارتباط دو حوز    

 معنـايي مكـان و      ةوز معنايي زمان براساس ح    ةمثالً حوز . شود   معنايي ديگر بيان مي    ةحوز
سـرعت بـه مـا       سال نـو بـه    « عبارت استعاري    ،به اين ترتيب  . شود  بندي مي   حركت صورت 

مجاز، برخالف اسـتعاره، فقـط در       . ، براساس اين ارتباط قابل درك است      »شود  نزديك مي 
 گفتـه  »ديـشب حـافظ خوانـدم   «مـثالً وقتـي عبـارت    . شود  معنايي بررسي ميةيك حوز 

                                                 
1. Wittgenestein  
2. Rosch 
3. Ungerer 
4. Schmid 
5. Geeraerts 
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ليكـاف،   .نـك ( معنايي قابل درك اسـت       ةنويسنده و اثر او در يك حوز      شود، ارتباط بين      مي
  ). 170: 1993، 1؛ ريدي212: 1993

. اسـت المعـارفي     هدائـر شناسي شناختي اين اسـت كـه معنـا            اصل مهم ديگر در معني        
هـا در واقـع درون نظـامي از دانـش درك      المعارفي بودن معنا يعني اينكه معاني واژه        هدائر
توان بدون اطـالع از        معناي واژه را نمي    ،به عبارتي . ه همان نظام مفهومي است    شوند ك   مي

 ريـشه در    المعارفي  ه دائر اين دانش . المعارفي كه به آن مرتبط است، درك كرد         هدانش دائر 
 مـيالدي بـا     1980 و   1970هـاي      در دهه  2فيلمور.  اجتماعي و فيزيكي انسان دارد     ةتجرب
، اهميـت معنـاي     5هـا    حـوزه  ةبـا طـرح نظريـ      4و النگاكر  3يشناسي قالب    معني ة نظري ةارائ
  .شناسي شناختي نشان دادند المعارفي را در زبان  هدائر
شناسـان   امـا زبـان  .  اسـت 6وار ها، بررسي معنـاي فرهنـگ    بررسي معني در ساير نظريه        

المعـارفي    هدائـر وار و معنـاي       اند كـه تمـايز ميـان معنـاي فرهنـگ            شناختي بر اين عقيده   
 در. المعـارفي اسـت     هوار بخـشي از معنـاي دائـر         واقـع معنـاي فرهنـگ     در. اساس است   يب

وار داراي اهميت است و آنها دانش جهاني را جـدا از              شناسي صورتگرا معناي فرهنگ    زبان
وار مربـوط بـه دانـستن معنـاي           در ايـن نظريـه معنـاي فرهنـگ        . داننـد   دانش زباني مـي   

براسـاس ايـن    .  هر سخنگو قرار دارد    8 يا واژگان  7يهاست و اين دانش در فرهنگ ذهن        واژه
تـوان توصـيف      ها مـي   نظريه، هر مدخل واژگاني در واژگان ذهني را مانند مداخل فرهنگ          

. داننـد كـه در تعريـف هـر واژه قـرار دارد              آنها معناي اصلي هر واژه را اطالعاتي مـي        . كرد
در ايـن نظريـه بـين      . داند  ي مي المعارفي را دانش غيرزبان    هگرا دانش دائر  تشناسي صور  زبان

همچنـين در ايـن     . نهنـد    تمـايز مـي    10زبـاني    و مصداق يا معناي برون     9زباني  معناي درون 

                                                 
1. Reddy 
2. Filmore 
3. Frame semantics 
4. Langacker 
5. domains 
6. dictionary meaning 
7. mental dictionary 
8. lexicon 
9. sense 
10. reference 
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 معنـاي   ةآنهـا دانـش دربـار     . اندشناسي و كاربردشناسي نيز تفاوت قائل       نظريه ميان معني  
آن را در   زبـاني      معنـاي بـرون    ةشناسي و دانش دربار      معني ةزباني هر واژه را در حوز       درون
هـا از دانـش       وار، دانش معـاني واژه      در ديدگاه فرهنگ  . دهند   كاربردشناسي قرار مي   ةحيط

هـا مـستقل از       يعني دانش ما از معاني واژه     . فرهنگي، اجتماعي و فيزيكي ما متفاوت است      
زبـاني    وار و درون    شناسي صـورتگرا بـه معنـاي فرهنـگ         پس زبان . دانش ما از جهان است    

امـا در رهيافـت     . دهـد   شناسـي قـرار مـي        معنـي  ةدهد و آنها را در حوز       ميها اهميت     واژه
 اهميـت خـود را دارد و تمـايز قـاطعي ميـان              المعارفي  هدائرزباني و     شناختي، معناي برون  

شناسي و كاربردشناسـي      آنها تمايز ميان معني   . شناسي و كاربردشناسي وجود ندارد      معني
 جهـان   ةتوان توانش زباني را از دانش ما دربـار          كه نمي دانند و بر اين باورند        را انتزاعي مي  

شناسـي و   داننـد و تفـاوت ميـان معنـي     آنها اين دو نوع دانش را يك طيف مـي       . جدا كرد 
  .دانند كاربردشناسي را در ميزان توجه به دانش زباني يا دانش ما از جهان مي

 1شـناختي آرمـاني     ح مـدل  از اصطال ) 68 :1987( ، ليكاف المعارفي هدائردر مورد معناي        
 معنايي گاهي كامالً منطبق بر واقعيت       ة حوز ة دانش ما دربار   اونظر  به  . استاستفاده كرده 

مـرد   (»bachelor «ة ليكـاف دو واژ    ،براي درك ايـن مفهـوم     . نيست و صورت آرماني دارد    
ي طبق مدل شناختي آرمـان . زند  را در انگليسي مثال مي    ) زن مجرد ( »spinster «و) مجرد

شـود و بـراي       ناميده مـي   »bachelor«  در انگليسي  ،اگر مردي از سن عرفي ازدواج بگذرد      
طـور   مدل شناختي آرماني همان   . رود  كار مي  به »spinster«ة  زني كه از اين سن بگذرد واژ      

 افـراد جامعـه بـه       ةكه از نامش پيداست وضعيتي آرماني را متصور است، مثالً اينكـه همـ             
 كـه طبـق قـانون كليـسا          را هـايي   كـشيش  از اين نظر  ازدواج دارند،   لحاظ زيستي توانايي    

مـدنظر   كننـد  كه بدون قرارداد ازدواج با هم زندگي مـي  را  هايي   زوجا  يكنند و     ازدواج نمي 
شود و اين     پس معناي واژگان در مدل شناختي به صورت آرماني درك مي          . دهد  قرار نمي 

 را  »bachelor« ةوار واژ   گن اگر معناي فره   .وضعيت آرماني لزوماً منطبق بر واقعيت نيست      
كنند هم در ايـن حـوزه جـاي        هايي كه ازدواج نمي    در انگليسي مالك قرار دهيم، كشيش     

داننـد، و درك ايـن وضـعيت           نمـي  »bachelor« ها را  زبانان كشيش   گيرند، اما انگليسي    مي
  . شود المعارفي آنها از معناي اين واژه حاصل مي  هبراساس درك دائر

                                                 
1. Idealized Cognitive Model (ICM) 
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شناسـي شـناختي اشـاره       هـاي مطـرح در معنـي       در بخش بعد به يكي ديگر از ديدگاه           
 ، با استفاده از اين چـارچوب نظـري        3 كنيم كه با معاني واژه سروكار دارد، و در بخشِ          مي

اي از    ، در مقـام نمونـه     فرهنـگ بـزرگ سـخن      ثبت معاني چند حـرف اضـافه در          ةبه نحو 
در . دهـيم   كنيم و نقاط قوت و ضعف آنها را نشان مي         خر اشاره مي  أهاي فارسي مت    فرهنگ

  .كنيم تفاده از ديدگاه شناختي ارائه ميادامه پيشنهادهايي براي ضبط معاني با اس
  

  1مقوالت شعاعي -2
شناسـي     بررسي معناي واژه در زبان، ديدگاه معنـي        ةدربار )480: 1988( و ليكاف  2بروگمن

بنـدي،     مقولـه  ةهاي ليكاف دربار   ديدگاه ة نظريه برپاي  اين. را ارائه كردند   3واژگاني شناختي 
در . اسـت آل و همچنين اسـتعاره و مجـاز مفهـومي شـكل گرفتـه            ي شناختي ايده  هامدل
تـوان بـا اسـتفاده از         داننـد كـه مـي       ها را مقوالتي مي      واژه ،شناسي واژگاني شناختي    معني
هـا نـوعي مقـوالت        كـه واژه   كند ليكاف عنوان مي  . آل بررسي كرد    هاي شناختي ايده   مدل

 ةدر اين بخش ديدگاه ليكـاف دربـار  . نامد  پيچيده دارند كه وي آنها را مقوالت شعاعي مي        
  .كنيم  مقوالت شعاعي را بررسي ميةمعناي واژه يا همان نظري

و  5ميمنـا ابهـام واژگـاني شـامل ه       .كنـيم   شـروع مـي    4ابتدا بـا بحـث ابهـام واژگـاني            
برند كه داراي معاني متعـدد   كار مي هايي به  را در اشاره به واژه   ميمناه.  است 6چندمعنايي

كه چندمعنايي در اشـاره بـه         ، درحالي ) در فارسي  شير، شانه، و تار   مانند  (نامرتبط هستند   
 چندمعنايي حرف اضافه    ةدهند  نشان )2( مثالِ. رود  كار مي  هاي داراي معاني مرتبط به      واژه

تماس داشتن بـه صـورت      « اين حرف اضافه در معناي       ،الف )2( ة در جمل  .)1( است »رويِ«
 معنـاي تمـاس را      ،ج )2( ولـي در     ،اسـت » تماس افقي « در معناي    ،ب )2( در    و »عمودي
  :ندارد
  .كتاب روي ميز است. الف )2(

                                                 
1. radial categories 
2. Brugman 
3. cognitive lexical semantics 
4. lexical ambiguity 
5. homonymy 
6. polysemy 
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  .قاب عكس روي ديوار است.       ب
  .اسب از روي مانع پريد.       ج

 حاصــل كــاربرد واژه در بــافتي خــاص هــاي غيرشــناختي، چنــدمعنايي را در ديــدگاه    
 »رويِ«مثالً شايد معاني مختلف     . كنند  ها قلمداد نمي    دانند و آن را ويژگي بنيادي واژه        مي

دادن    را چند معناي مختلف به شمار نياورند، و همه را ابعاد مختلف نـشان              )2( در جمالتِ 
شـود كـه      ص مـي  مـشخ  )3( جمـالتِ  اما بـا دقـت در     . ارتباط در فضاي چندبعدي بدانند    

 به معناي   ،الف )3( در.  فقط به معاني مكاني اشاره ندارد و معناي انتزاعي نيز دارد           »رويِ«
  .استبر كسي  در معناي تسلط داشتن ب، )3(متمركز شدن بر كاري است و در 

  .كند اش كار مي  دكتريةآريا روي رسال. الف )3(
  .اين رئيس روي كارمندانش اشراف دارد.       ب

  
 بـدانيم،   )2(  را كامالً جدا از معـاني آن در جمـالتِ          )3(  در جمالتِ  »رويِ«اگر معناي       

شناسي واژگاني شناختي، ايـن        معني ة اما در نظري   ،ايم  م به حساب آورده   منااين كلمه را ه   
. دهنـد    چنـدمعنايي قـرار مـي      ةدانند و آنها را در طبق       معاني را حاصل مقوالت شعاعي مي     

در انگليسي كـه     »over «ةهاي حرف اضاف   با بررسي ويژگي   )488: 1988( بروگمن و ليكاف  
 در فارسي است، به اين نتيجه رسيدند كه اين واژه را بايـد              »روي«تا حدود زيادي مشابه     

آنها به اين نكته اشاره دارند كه چنـدمعنايي در سـاخت            .  چندمعنايي قرار دهيم   ةدر طبق 
بـر ايـن     )18: 1981 (بـروگمن . ني مطرح نيـست   مفهومي وجود دارد و فقط در روساخت زبا       

  .  معناي واژه در نظر گرفتةعنوان بنياد نظري عقيده بود كه چندمعنايي را بايد به
 مقـوالت   ةبا پذيرش ديدگاه بروگمن، چندمعنايي را براساس نظري        )416: 1987(ليكاف      

زبان انگليسي بـه     در   »over« ةبا بررسي معاني مختلف حرف اضاف      او   .شعاعي بررسي كرد  
 زيـرا آنهـا بـه    ،كند كه اين معاني مختلـف حاصـل چنـدمعنايي اسـت            اين نكته اشاره مي   

» over«  همچنين برخي از ايـن معـاني سـرنمون يـا معـاني مركـزيِ               .اندهمديگر مرتبط 
 معاني واژه نيز    ، ديگر عبارتي   به .روندشمار مي بهاي     حاشيه ديگركه برخي     هستند، درحالي 

زبانـان    مـثالً بـراي فارسـي     . اي باشـد    توانند سرنمون و حاشـيه      الت شناختي مي  مانند مقو 
 معـاني    كـه  )3(  بهتري است تـا معنـاي آن در جمـالتِ          ة نمون ،الف )2( در   »رويِ«معناي  
: 1988( و ليكـاف  بـروگمن   و   )420: 1987 (اين ديدگاه باعث شد ليكـاف     . اي هستند   حاشيه
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حاصل بـسط اسـتعاري معنـاي     )3(  جمالتِ در»ويِر« ةنتيجه بگيرند كه معاني واژ ) 477
 .انـد هـا مقـوالتي شـعاعي       آنها عنوان كردند كـه واژه     . هستند )2(جمالتِ  همين كلمه در    

اي مفهومي است كه در آن چنـد مفهـوم در ارتبـاط بـا يـك مفهـوم                    شعاعي مقوله  ةمقول
ود كـه معـاني اصـلي       ش  گونه عنوان مي    در مورد واژه نيز اين    . اند  بندي شده   مركزي سازمان 

اي دورتـر از      گيرنـد و معـاني حاشـيه        تر، در مركز اين مقوله قرار مي        آن، يا معاني سرنمون   
 ارتبـاط معـاني مختلـف واژه در         ة تصويري انتزاعي از نحـو     1نمودار  . معناي اصلي هستند  

هـا معـاني مختلـف     در اين نمودار هريك از گـره      . دهد  ديدگاه مقوالت شعاعي را نشان مي     
حـال همگـي حاصـل        انـد و درعـين      هايي به همديگر مرتبط    واژه هستند، كه با پيكان    يك  

  .اندمعناي مركزي واژه

    
  طرحي انتزاعي از مقوالت شعاعي. 1نمودار 

  
 سـاختن معـاني جديـد بـراي هـر واژه            ةبايد در نظر داشت كه اين مدل به معناي نحو            

شناسي شـناختي،     در معني . دهد  شان مي  معاني مختلف واژه را ن      ارتباطِ ةنيست، بلكه نحو  
 ارتبـاط ايـن     ةشود، اما نحـو      بلندمدت هر سخنگو ذخيره مي     ةها در حافظ    تمام معاني واژه  

هـا    اي واژه   در ايـن ديـدگاه معـاني حاشـيه        . گردد معاني براساس مقوالت شعاعي بيان مي     
گونـه   عني هماني. هاي تصويري است واره  مفهومي و انتقال طرح    ةحاصل استفاده از استعار   

شـود، درك معـاني مختلـف         هاي شناختي از اين دو ابزار اسـتفاده مـي           كه در ساير پديده   
هاي چندمعنا، به عنوان يك مفهوم شناختي، نيز به همـين صـورت و بـا اسـتفاده از                     واژه

شـود كـه       معنايي مـي   ةنهايت چندمعنايي يك شبك   گيرد، و در    ابزاري مشترك صورت مي   
انـد و   اي  برخي معاني حاشـيه  ، معنايي ةدر اين شبك  . به همديگر است  شامل معاني مرتبط    

  .برخي مركزي
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 در  »over« در فارسـي و      »رويِ«ماننـد   (ليكاف اظهار داشـت معـاني حـروف اضـافه                
زبانـان  يعني به ايـن دليـل فارسـي       . شوند ن مي معي 1 ما از مكان   ة، براساس تجرب  )انگليسي

را ) 3 هـاي مثـال (را معناي اصلي و معاني انتزاعي آن  ) 2هاي   مثال (»روي«معناي مكاني   
 ةوار ترند و براساس طرح   دانند كه معاني مربوط به مكان به تجربه نزديك         معناي فرعي مي  

اي  واره  طـرح  »over«گيرد كه سرنمون معاني      ليكاف نتيجه مي  . شوند تصويري ساخته مي  
 2او نمـودار    .  است 3ميان و   2باال هاي واره طرح تصويري است كه حاصل تركيب عناصري از      

    ).419: 1987 (دهد به دست مي» over«  معناي اصلي تصويريِةوار عنوان طرح را به

  
  over معناي اصلي  تصويريِةوار طرح. 2

  
 نـشان داده   LM وTR  ترتيب با  كه در باال به5 ثابتة و نقط4 متحركةاصطالحات نقط    
 ةنقطـ  ).1987 النگـاكر،    .نـك (انـد   تي النگـاكر گرفتـه شـده      اند، از ديدگاه دستور شناخ     شده

تواند حركت  تر است و مي   شود كه كوچك  اي در صحنه گفته مي    متحرك معموالً به مقوله   
 .كند  متحرك در ارتباط با آن حركت مية ثابت به ماهيتي اشاره دارد كه نقطةكند، اما نقط

تنها در مـورد ماهيـت      عي است، زيرا نه    تصويري بسيار انتزا   ةوار طبق نظر ليكاف اين طرح    
خـوبي   ة متحـرك نيـز بـه      با نقطـ  را   آن   ة بلكه رابط  ،دهد ثابت چندان توضيحي نمي    ةنقط

تري بـراي نـشان دادن ايـن        هاي تصويري عيني  واره  وي طرح  ،رواين از. كندمشخص نمي 
 :كندا ارائه مي ر3 وارة تصويريِ، طرح)4( ةمثال براي جمل عنوان به. كندروابط ارائه مي

  .كند پرنده روي حياط پرواز مي) 4(     
                                                 
1. space  
2. above  
3. across  
4. trajector  
5. landmark  
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اي افقـي و    مشخص و افقي است و رابطـه      ) حياط( ثابت   ة نقط ،3 تصويري   ةوار طرحدر      
  . دارد) پرنده( متحرك ةبدون تماس با نقط

  
  »كندپرنده روي حياط پرواز مي« ة جمل تصويريِةوار طرح. 3

  
شود، اما گاهي ايـن نقطـه       به صورت افقي گسترده مي    فقط    ثابت ة نقط 3ة  وار در طرح      

  : مانند مثال زيريابد، ميشهم به صورت افقي و هم به صورت عمودي گستر
  .كندها پرواز مي هواپيما روي تپه) 5(     
  :كشدرا به تصوير مي )5( ة جمل،4 تصويري ةوار طرح     

  

 
  »كند پرواز ميهواپيما روي تپه« ة جمل تصويريِةوار طرح. 4

  
 ثابـت بـه صـورت       ة نقطـ  -شـود وارة جملة زير ديـده مـي      كه در طرح  چنان -نيزگاهي      

  :شود و گسترش افقي نداردعمودي گسترده مي
  .پرنده از روي ديوار پرواز كرد) 6(    
  

 ثابت فقـط بـه      ة نقط دهد و در آن،   جملة فوق را نشان مي      تصويريِ ةوار  طرح ،5نمودار      
  .استمودي گسترده شدهصورت ع
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  »پرنده از روي ديوار پرواز كرد« ة جمل تصويريِةوار طرح. 5

  
 اسـت،  صورت تماس نبـوده   ك به  ثابت و متحر   ة نقط ةهاي مذكور رابط  كدام از مثال   در هيچ     

  : آن دو به صورت تماس نيز هستةكه در جمالت زير، رابط يدرحال
  .علي از روي پل رد شد) 7(
  .روي تپه رد شدعلي از ) 8(
  .علي از روي ديوار رد شد) 9(

  :است آمده8 و 7 ،6نمودار ترتيب در  بههاي فوق جمله  تصويريِةوار طرح   

  
  »علي از روي پل رد شد« ة جمل تصويريِةوار طرح. 6

  

  
  »علي از روي تپه رد شد« ة تصويري جملةوار طرح. 7

  

  
  »ر رد شدعلي از روي ديوا« ة تصويري جملةوار طرح. 8
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يـا  ( در انگليـسي     »over« ةگيرد كه حـرف اضـاف      ليكاف با طرح اين مسائل نتيجه مي           
است، براسـاس  اي چندمعنا در نظر گرفته شده  عنوان واژه  ، كه بيشتر به   ) در فارسي  »رويِ«

او ايـن طريـق را رويكـرد تـشخيص          . شودسازي مي هاي تصويري متفاوت مفهوم   واره طرح
  .شودمتفاوت يك واژه تعيين ميانتزاعي ت، كه براساس آن معاني اس ناميده1كامل

 ،)3 ماننـد جمـالتِ    ( در فارسـي نيـز     »رويِ«انتزاعـي    بخـشي از معنـاي       ،بر اين عالوه    
مدير روي كارمنـدانش اشـراف      « ةمثالً در جمل  . شود مفهومي حاصل مي   ةبراساس استعار 

) مدير( عبور   ةاين معني نيست كه نقط    و به   است    بسط استعاري پيدا كرده    »روي«،  »دارد
نـوعي   اين معنـا بـه    . كندبه صورت افقي يا عمودي حركت مي      ) كارمندانش( ثابت   ةقطنبر  

  . قرار ندارد»رويِ« اي است و در معناي اصليِحاشيه
ها داراي مقوالت شعاعي هـستند و ايـن مقـوالت در            توان گفت واژه  طور خالصه مي   به    

هـاي  واره واقع شامل طـرح   ة شعاعي در  مقول. اندكزي دور هم گرد آمده    ارتباط با معناي مر   
ها يا بسط استعاري    واره انتزاعي است و معاني مختلف براساس روابط بين اجزاي اين طرح          

  . اي هستندبرخي معاني در مقوالت شعاعي مركزي و برخي حاشيه. شوندحاصل مي
  

   فارسي مكاني درة ضبط معاني برخي حروف اضافةنحو -3
   را بررسـي    فرهنـگ بـزرگ سـخن      ضبط معاني چند حرف اضـافه در         ةدر اين بخش نحو   

 كـه در ايـن      شود اشاره   بايد ، ضبط معاني حروف اضافه    ة قبل از پرداختن به نحو     .كنيممي
انـد يـا اگـر تفـاوتي          هاي مختلف اين كلمات تفاوتي قائـل نـشده           بين نقش  اغلبفرهنگ،  
 ،اسـت  معني ذكر شـده    شانزده ،»زير« مدخلمثالً در   . اند  ه در يك مدخل آورد    ،اند  گذاشته

زيـر كفـشم پـاره      « در   : حـرف اضـافه نيـست      »زير« ةكلمهايشان  آنها و مثال   ةاما در هم  
هـا  آب كه از كوه   «، حرف اضافه است و در       »بچه زير ميز قايم شده    « اسم است، در     ،»شده

هـاي   در اكثـر مـدخل   . يـد اسـت   ، ق »رفت سرازير شده بود، چون به زير آمد در زمين فرو         
شـود، امـا در اينجـا فقـط           چنـين مـشكلي ديـده مـي       نيـز   ديگر مربوط به حروف اضـافه       

  .  كنيم در حالت حرف اضافه بررسي ميرا كاربردهاي اين كلمات 

                                                 
1. full specification approach 
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 معاني  به است كه در بخش قبل نيز        »رويِ«،  كنيم  اي كه بررسي مي     اضافه   اولين حرف     
 ،اي اين حرف اضـافه در فارسـي          ميان معاني مركزي و حاشيه     از.  شد پرداختهمختلف آن   

  : زير است به ترتيب كهاست چند معني ضبط شدهفرهنگ بزرگ سخندر 
 روي ديوار ايستاده :بخش بااليي چيزي، باال. 2،  روي ميز خالي بود:سطح چيزي. 1...  :روي

 روي همين اصل، :بنابر. 4، ودم روي هوا ب:باالي بر روي، بر. 3، كرد بود و بيرون را تماشا مي
  .تصميم گرفته بودم

ماننـد  (تنها در اين فرهنگ معاني استعاري اين حرف اضافه           نه ،كه مشخص است  چنان    
. اسـت   كامـل نيامـده    است، بلكه معاني مركزي آن نيز بـه صـورت         ذكر نشده ) 3هاي   مثال

 از آنها فقط يـك معنـي        كننده مراجعه  و انداي يكسان   واره واقع داراي طرح   در 2  و 1معاني  
حـال تعـدادي از معـاني مختلـف      درعـين .  مطابقـت دارد   2آورد كه با نمودار       به دست مي  

است، ذكر نـشده و مثـالي نيـز بـراي آنهـا آورده               آمده 9 تا   5هاي   مركزي آن كه در مثال    
  .   استنشده

شـود،    ه مـي   نابـساماني ديـد    فرهنگ بزرگ سخن   نيز در    »پايين« ةدرمورد حرف اضاف      
 مربوط به حروف اضافه     هايتر از ساير مداخل   قبول  شده براي آن قابل   هرچند معاني لحاظ  

، » پـايين ةطبقـ «در چند معناي ابتدايي اين مدخل، اين كلمه صفت اسـت، ماننـد             . است
 مـدخل   ة امـا در ادامـ     ؛»دمـاي پـايين   « و   »قسمت پـايين  «،  »صداي پايين «،  »ده پايين «

 در يـك مـدخل، بـدون        بنابراين. اين كلمه كاربرد حرف اضافه دارد     است كه   مواردي آمده 
آن « : اين كلمه آمده اسـت   ايِ  در معناي حرف اضافه   . استاشاره، اين دو كاربرد خلط شده     

، »پايين چاه «هايي مانند    ، و مثال  »قسمت از هرچيز كه نزديك زمين يا مركز زمين است         
همچنين عباراتي  . استبراي آن ذكر شده    »زپايين مي «، و   »پايين ديوار «،  »پايين درخت «

. انـد    را معاني جداي ايـن حـرف اضـافه دانـسته           »پايين اتاق « و   »پايين تختخواب «مانند  
  .  متفاوت است كامالً»پايين چاه« با »پايين اتاق« تصوري اين كلمه در عبارت ةوار طرح
و )  كـوه  ماننـد بـااليِ   (اي     نيز خلط كاربرد حـرف اضـافه       »باالي« ةدرمورد حرف اضاف      

در معناي حـرف اضـافه      .  مشهود است  فرهنگ بزرگ سخن  در  )  باال مانند تكنيكِ (صفتي  
دورتـرين  «و  ) مثـل بـاالي كـوه      (» مقابـل پـايين    ،قسمت بلند هرچيز  «آن را در اشاره به      

هـاي    واره امـا طـرح   . استمعني كرده ) مثل باالي اتاق   (»قسمت اتاق يا سالن نسبت به در      
، »بـاالي در  «توان براي كاربرد اين حرف اضـافه در عبـاراتي ماننـد               تفاوتي مي تصويري م 
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بـاالي دلـم درد     « و   »هـا   باالي پلـه  «،  »باالي ابرها «،  »كرد  باالي سرش هواپيما پرواز مي    «
 باعـث   ،به اين معاني مختلـف يـا ذكـر نكـردن مثـال            نكردن  اشاره  . ، متصور شد  »كند  مي
  .ز معاني مختلف اين حرف اضافه به دست نياوردكننده درك كاملي ا شود مراجعه مي
. هـايي دارد     كاستي فرهنگ بزرگ سخن   نيز   »زير« ةدرمورد معاني مختلف حرف اضاف        

آن قـسمت از    « :اسـت اي آورده   اين فرهنگ دو معنا براي اين كلمه در كاربرد حرف اضافه          
در زيـر خـاك و در        ماننـدِ  (»فضا كه در باالي آن چيزي قرار دارد و بخش دروني چيزي           

زيـر  « و   »زير فـرش  «،  »زير در «با دقت در كاربرد اين كلمه در عباراتي مانند          ). ها زير كوه 
اي ايـن     هاي تصويري آنها متفاوت است؛ و البته كاربرد حاشيه          واره بينيم كه طرح     مي »ميز

او « يـا    »اسـت  زير بار مشكالت خميده شده    «حرف اضافه را نيز بايد در نظر گرفت، مانند          
  .»تاش را زير نظر استاد راهنما نوش رساله

 آن  فرهنگ بزرگ سـخن   در  .  است »)ي(تو« مورد بحث اين مقاله      ةآخرين حرف اضاف      
جـا   اگـر دوسـتم نبـودي همـين        (»به«و  ) تو كار ديگران دخالت نكن     (»در«را در معناي    

 و  »كنـه   و اداره كار مي   ت«،  »تو اتاق «با دقت در عباراتي مانند      . اند  آورده) زدم تو گوشت    مي
هاي تـصوري متفـاوتي بـراي ايـن           واره بينيم كه طرح    ، مي »خورد  تو رختخوابش وول مي   «

تـو  «اي اين حرف اضافه در عباراتي مانند          البته بايد معاني حاشيه   . حرف اضافه وجود دارد   
  .  را هم به اين معاني افزود»تو فيلم« و » احمدةتو قضي«، »فكر
 ثبـت معـاني   ة اضافه مشكالت موجود در اين فرهنگ را در نحو    حرفِ بررسي اين چند      

نويـسان در جهـت رفـع ايـن       در بخش بعد پيشنهادهايي براي فرهنگ     . دهد  آنها نشان مي  
  .استنقايص آورده شده

  
  گيري نتيجه -4

شناسي گاهي كامالً نظري هستند و انگار هدفي جز توصيف يا تبيين بخشي             مباحث زبان 
  كاربردي آنهـا   ةتواند به استفاد  ها مي  اما نگاهي دقيق به برخي از اين نظريه        ،ارنداز زبان ند  

شناسـي اسـت     جمله نظريات مطرح اخير در زبان     شناسي شناختي از  معني. شودمنجر  نيز  
گيـري از   تواننـد بـا بهـره     نويـسان مـي   فرهنـگ . تواند كاربردهايي نيز داشته باشـد     كه مي 

نويسي به دست    تر در فرهنگ  تر و دقيق  گاهي جامع تي، ن شناسي شناخ دستاوردهاي معني 
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 مكاني در زبان فارسي بود، نـشان  ةمباحث اين مقاله كه محدود به چند حرف اضاف      . آورند
 ديدي متفـاوت بـراي ضـبط معـاني ايـن            تواندشناسي شناختي مي  دهد چگونه معني  مي

  . حروف به دست دهد
ها براساس مباحـث    بط حروف اضافه در فرهنگ     ض ة نحو ةدر ادامه چند پيشنهاد دربار        

  :كنيم هاي قبل ارائه ميبخش
 نيـز   )اسـم، قيـد يـا صـفت       ( ديگر   هايمقوله حروف اضافه، در     ، چون در اكثر موارد    -1
دهـد جـدا    صورت حرف اضافه نشان مي مدخلي كه كاربرد آنها را بهگنجند، بهتر است  مي

ـ  اند و هم بـراي مراجعـ      باشد، تا هم بتوان معاني مختلف آن را آور         ويـژه كـساني كـه       ه، ب
  . گيرند، كاربردهاي آنها مشخص باشد فارسي ياد مي

. اي هـستند   حروف اضافه، براساس ديدگاه شناختي، داراي معاني مركزي و حاشـيه       -2
ايـن معـاني بايـد در     . انـد اي عموماً حاصل بـسط اسـتعاري معـاني مركـزي            معاني حاشيه 

ذكر . اي آورده شود    ابتدا معاني مركزي و سپس معاني حاشيه       ؛ از هم جدا شوند    هافرهنگ
  .تواند بسيار راهگشا باشد مثال براي هر مورد مي

هـاي    واره كه حروف اضافه در معاني مركزي خود نيز داراي تنوعـات و طـرح              جا ازآن -3
، الزم است معـاني متفـاوت       )مشاهده شد  2كه در بخش     چنان (هستندتصويري متفاوتي   

هـاي    واره  بهتر، براي اين معاني مختلف با طـرح        ةات نيز آورده شود و براي استفاد      اين كلم 
  . تصويري متفاوت، مثالي ذكر شود

  
  نوشت پي
درستي تذكر دادند كـه مقولـة        داور محترمي كه اين مقاله را قبل از چاپ خواندند، به           -1

ام، جاي بحث دارد    هدستوري برخي از كلماتي كه در اينجا آنها را حروف اضافه تلقي كرد            
آنجاكـه تلقـي     هـا را قبـول دارم، ولـي از        اين تفاوت ديدگاه  . دانندو برخي آنها را قيد مي     

كند، و موضـوع    مقولة دستوري حرف اضافه براي اين كلمات تغييري در بحث ايجاد نمي           
  .شوم ذكرشده نياز به پژوهشي جدا دارد، در اين مقاله وارد اين بحث نمي
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