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 چکیده
رویکرد . پردازد می گورانیکردی گویش  از wæو  læف اضافۀ دو حررو به بررسی معنایی پژوهش پیش

، 2007مند )تایلر و ایوانز، طور ویژه الگوی چندمعنایی سامانشناختی است و بهمعناشناسی  پژوهشاین 

( و معیارهایی که در این الگو برای 2006، 2005، 2004؛ ایوانز، a2004 ،b2004؛ ایوانز و تایلر، 2003

به کار ، است یشنهادشدهپنمونه( و مفاهیم مجزای حروف اضافۀ مکانی پیش)شناسایی مفهوم اولیه 

است و « و منشأ مبدأآغاز، »بیان  læ دهد که مفهوم اولیۀهای پژوهش نشان می. یافتهشودمیه رفتگ

سه خوشۀ معنایی )استعاری،  læکند. در شبکۀ معنایی را بیان می« گیرنده و مقصد» wæمفهوم اولیۀ 

وم مجزا است نیز دارای پنج مفه wæشبکۀ معنایی شمول و سنجش( و شانزده مفهوم مجزا وجود دارد. 

شده در ها همچنین گویای آنست که معیارهای مطرحیافته شود.و هیچ خوشۀ معنایی در آن دیده نمی

 برخوردارند. اضافه حروفبندی مفاهیم مجزا و مفهوم اولیۀ این الگو از کارایی باالیی در شناسایی و دسته
 

مند؛ شبکۀ معنایی؛ کردی عنایی سامان: حروف اضافۀ مکانی؛ معناشناسی شناختی؛ چندمی کلیدیهاواژه

 گورانی.
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 مقدمه -1

ویژه چندمعنایی ای به پرسمان چندمعنایی و بهمعناشناسی شناختی نگاه ویژه

پدیدۀ های روشنی از نمونه اضافه حروفدارد. از دید معناشناسان شناختی،  اضافه حروف

بر این ( 186: 2007ایوانز، برای نمونه تایلر و )ی هستند. اینان چندمعنایی در هر زبان

که با گذشت زمان و بر  هستنددارای یک معنای اولیه و کانونی  اضافه حروف باورند که

مرتبط های گوناگون، دستخوش گسترش معنایی شده و معناهای اثر کاربرد در بافت

ها انگیخته و پذیرند. ارتباط میان معنای پیشین و معنای تازۀ این واژهرا می دیگری

بینی  پیدایش معناهای جدید از معنای پیشین قابل پیشبه این معنی که  بیعی است.ط

-از این رو، میدهد.  روی می خود خودبهو  صورت طبیعی نیست و در کاربردهای زبانی به

نشان داد.  1را در قالب شبکۀ معنایی اضافه حرفتوان پیوند میان معناهای گوناگون یک 

گیرد و دیگر معناها در در کانون قرار می اضافه حروفیۀ در شبکۀ معنایی، معنای اول

ی را پدید شعاعیافتۀ خورند و یک ساختار سامانگرداگرد معنای اولیه به آن پیوند می

ترین آنها، که تازه شده مطرحهای گوناگونی در این زمینه ها و رویکردآورند. نظریهمی

، a2004؛ ایوانز و تایلر، 2003، 2007، )تایلر و ایوانز 2مندالگوی چندمعنایی سامان

b2004 ،است. در این الگو معیارهای کاربردی و روشنی 2006، 2005، 2004؛ ایوانز )

یابی به و سرانجام دست اضافه حروفهای مجزای برای بازشناسی مفهوم اولیه و مفهوم

 است. یشنهادشدهپکۀ معنایی آنها شب

ون بررسی معنایی حروف اضافۀ زبان کردی از آنجا که تاکنون هیچ پژوهشی پیرام

 یۀبر پااین کار را با رویکردی شناختی و بار که برای نخستین است، برآنیم  نشده انجام

گویش گورانی انجام در  wæو  læف اضافۀ حرودو مند بر روی الگوی چندمعنایی سامان

است  (1962 و 1961 کنزی، )مک های شاخۀ کردی جنوبیگورانی یکی از گویش دهیم.

نیژ در شهرستان های گوران و بیوهدهستاننیز که کانون اصلی آن در بخش گهواره و 

های سرپل ذهاب و کرمانشاه این گویش در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه است.

شده دیگر هدف این پژوهش سنجش کارایی معیارهای مطرح نیز دارای گویشور است.

بندی مفاهیم مجزای منظور شناسایی و دستهبهمند در الگوی چندمعنایی سامان

از این رو،  های مجزاست.و بازشناسی مفهوم اولیه از میان این مفهوم اضافه حروف

                                                           
1
. Semantic network 

2
. Principled polysemy model 
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کردی در  wæو  læ( شبکۀ معنایی دو حرف اضافۀ 1از:  اند عبارتهای پژوهش  پرسش

یارهای ـع( م2گونه است؟ ـند چـمگورانی در چهارچوب الگوی چندمعنایی سامان

و  اضافه حروفبندی مفاهیم مجزای منظور شناسایی و دستهبه این الگوشده در مطرح

های مجزا تا چه میزان در واکاوی چندمعنایی لیه از میان این مفهومبازشناسی مفهوم او

دهی شده است. این مقاله در پنج بخش سازمان کارایی دارد؟ wæو  læدو حرف اضافۀ 

سوم پایگاه نظری پژوهش معرفی  شود. در بخشۀ پژوهش مرور میدر بخش دوم پیشین

ته ـپرداخ wæو  læافۀ مکانی ـرف اضـناکاوی دو حـگردد. در بخش چهارم به معمی

 گیری اختصاص دارد.شود. بخش پنجم هم به نتیجهمی
 

 پیشینۀ پژوهش -2

 اضافه حروفنایی د تاکنون پژوهشی پیرامون بررسی معنآگاهی دار گانتا آنجا که نگارند

از دید معناشناسی اما حروف اضافۀ زبان فارسی ؛ در زبان کردی انجام نگرفته است

 توان موارد زیر را برشمرد:از آن میان میاند که هایی چند بودهموضوع پژوهششناختی 

 شناختی معناشناسی چارچوب در را فارسی «از» حرف اضافۀ( 1388) همکاران و گلفام

( 1389سراجیان اردستانی )اند. کرده مقایسه سنتی رویکرد با ار آن و بررسی

فارسی را در قالب نظریۀ معناشناسی شناختی بررسی « از»چندمعنایی حرف اضافۀ 

را در چارچوب « از»شبکۀ معنایی  (1390زاهدی و محمدی زیارتی )کرده است. 

( شبکۀ معنایی 1392مهند و رنجبر ضرابی )راسخ اند.معناشناسی شناختی بررسی کرده

هایی از فرهنگ سخن را از دیدگاه معناشناسی شناختی و برپایۀ داده« سر»و « در»

( شبکۀ معنایی حرف اضافۀ 1392اند. مختاری و رضایی )( بررسی کرده1381انوری )

اند. بامشادی و انصاریان شناسی شناختی بررسی کردهدر زبان فارسی را از دید زبان« با»

عناشناسی شناختی در زبان فارسی را در چارچوب م« تا»معنایی حرف ( چند1393)

 اند.بررسی کرده
 

 پایگاه نظری پژوهش -3

است، این باور  شده انجام اضافه حروفهایی که تاکنون بر روی چندمعنایی در پی بررسی

ها همگی برخاسته از یک معنای اولیه و پدید آمده که معناهای گوناگون این واژه

مند و منظمی دستخوش فرآیند گسترش معنایی بسیار سامان صورت بهاند که یکانون



 در کردی گورانی: رویکردی شناختی wæو  læمعناکاوی دو حرف اضافۀ / 24

 

و « 1پیکر»های اضافه، مفهوماند. دو مفهوم بسیار کلیدی در معناکاوی حروفشده

 هستند.« 2پهنه»
 

 

 پهنهو  پیکر -3-1

هستند که برای نشان دادن و بیان موقعیت و جایگاه یک زبانی ی عناصراضافه حروف

لیوان روی »گوییم روند. برای نمونه، هنگامی که میدیگر به کار می چیزت به نسب چیز

و جایگاه « میز»را نسبت به « لیوان»، جایگاه «دفتر توی کیف است»یا « میز است

تر از دیگری و ایم. یکی از این دو عنصر برجستهنشان داده« کیف»را نسبت به « دفتر»

-زمینه است و دیگری پسدیگر، یکی از آنها پیشدر کانون توجه قرار دارد. به سخن 

گوید هنگامی که رابطۀ میان دو عنصر بازنمایانده ( می70-3: 2008النگاکر )زمینه. 

ترین عنصر توانند درجات گوناگونی از برجستگی داشته باشند. برجستهشود، آنها میمی

سنجی، قعیتشود، عنصری است که نسبت به دیگری مو( نامیده میTRکه پیکر )

( نامیده LMشود. عنصر دیگر که برجستگی کمتری دارد پهنه )ارزیابی یا توصیف می

و « میز»دارند و نقش پیکر « دفتر»و « لیوان»گفته  بنابراین در دو مثال پیش؛ شودمی

 نقش پهنه.« کیف»
 

 

 شبکۀ معنایی -3-2

ای از رندۀ مجموعهشبکۀ معنایی یک روش گرافیکی برای نمایش مفاهیم است که دربردا

دهندۀ ها نشانو اتصال هاها نمایانگر مفهومهای میان آنهاست. این گرهها و اتصالگره

های شناختی، برای نشان دادن ها هستند. پژوهشگران در پژوهشرابطۀ میان این مفهوم

-از شبکۀ معنایی )شبکۀ چندمعنایی( بهره می رابطۀ میان معناهای گوناگون یک واژه

گیرد و دیگر معناهای مرتبط با ند. در شبکۀ معنایی، معنای اولیه در کانون قرار میجوی

 خورند.به آن پیوند می 3یو کانونی به صورت شعاع اولیهواژه در گرداگرد این معنای 

 

                                                           
1
. Trajector 

2
. Landmark 

3
. Radial 
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 مندچندمعنایی سامان -3-3

ته وجود داش اضافه حروفیکی از مشکالتی که همواره در سر راه شناسایی شبکۀ معنایی 

است، این است که هر پژوهشگری در این زمینه رویکرد متفاوتی برای شناسایی معنای 

و سرانجام دستیابی به شبکۀ معنایی آنها در  اضافه حروفاولیه و معناهای مجزای 

گویند که رویکردهای پیشین به چندمعنایی ( می2007است. تایلر و ایوانز ) گرفته یشپ

ودی برای بازشناسی معنای اولیه و معناهای مجزای ، روش مشخص و محداضافه حروف

 مند را پیشنهاد دادند.ندارند. از این رو الگوی چندمعنایی سامان اضافه حروف

 اضافه حرفهای مجزای یک ( برای شناسایی مفهوم42-5: 2003؛ 2007تایلر و ایوانز )

معنایی افزون بر  م مجزا باید دربردارندۀدهند: الف( مفاهیدو معیار را پیشنهاد می

، این اضافه حروفد. در مورد نبا آن واحد واژگانی باش یونددر پمعناهای دیگر مفاهیم 

باشد یا پیکربندی فضایی متفاوتی را میان  ییفضا یرغمفهوم مجزا باید دارای معنای 

LM  وTR  )م مجزا نباید از مفاهیم دیگر و یا از بافت برداشت اهیمفنشان دهد. ب

 د.نی وابسته به بافت نباشد؛ یعننشو

روش  اضافه حرف( برای شناسایی مفهوم اولیۀ یک 47-50: 2003؛ 2007تایلر و ایوانز )

اند. معیارهای متکی ی دو گونه شواهد زبانی و تجربی ارائه دادهپیشنهادی خود را بر پایه

 از: اند عبارتنمونه به شواهد زبانی برای شناسایی مفهوم پیش

-از دید تاریخی را می اضافه حرفترین معنای یک کهن :ییدشدهتأمعنای الف( نخستین 

 توان معنای اولیۀ آن دانست.

توان در را می اضافه حرفرد پای معنای اولیۀ یک  :ب( برتری و چیرگی در شبکۀ معنایی

( در بررسی 2007برای نمونه، تایلر و ایوانز ) بسیاری از دیگر معناهای مجزای آن یافت.

معنای مجزا  14 اضافه حرفانگلیسی دریافتند که این  overنایی حرف اضافۀ چندمع

گیرد و نتیجه  جایگاه باالی عنصر پهنه قرار می مورد از آنها عنصر پیکر در 8دارد که در 

 چیرگی و برتری دارد. overدر شبکۀ معنایی « باال»گرفتند که معنای 

های ترکیبی به در ساخت اضافه حرف هنگامی که یک :های ترکیبیج( کاربرد در ساخت

را نتوان  اضافه حرفشود. اگر مفهومی از یک هایی از آن برداشت میرود، مفهومکار می

 توان آن را مفهوم اولیه دانست.های ترکیبی یافت، نمیدر ساخت

هایی تقسیم ابعاد فضا را به قسمت اضافه حروف معموالً :د( ارتباط با دیگر عناصر مکانی

بُعد عمودی فضا  belowو  above ،over ،underکنند. برای نمونه، چهار حرف اضافۀ می
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سازند. آن مفهومی کنند و با هم یک مجموعۀ تقابلی را میرا به چهار قسمت تقسیم می

رکت دارد ــش افهـاض حروفکه در ساخت مجموعۀ تقابلی با دیگر  اضافه حرفاز یک 

 ی مفهوم اولیه باشد.تواند یک گزینۀ احتمالی برامی

های دستوری بینیتواند ما را به پیشگزینش مفهوم اولیه می :بینی دستوریهـ( پیش 

ای ویژه های جملهدر بافت اضافه حرفپذیر برساند؛ زیرا مفهوم اولیۀ یک آزمایش

 را در پی داشته باشد. اضافه حرفتواند معنای جدید بپذیرد و گسترش معنایی آن  می

دارای  overحرف اضافۀ  The tablecloth is over the tableونه، در جملۀ برای نم

نیست بلکه  اضافه حرفاست که این معنا مربوط به خود « پوشانندگی»معنای اضافی 

تواند  می overبینی کرد که معنای اولیۀ  توان پیش بنابراین، می؛ حاصل بافت جمله است

 است. شده افزودهنیز به آن « پوشانندگی» باشد که در این بافت خاص معنای« باال»
 

 wæو  læمعناکاوی دو حرف اضافۀ  -4

جداگانه بررسی و معنای اولیه  wæو  læدر این بخش، معناهای گوناگون دو حرف اضافۀ 

 .شودو شبکۀ معنایی آنها را شناسایی و ترسیم می
 

 læ حرف اضافۀ -4-1

؛ در فارسی دانست« در»و « از»توان برابر یدر گورانی را م læحرف اضافۀ  ،به بیان ساده

نیازمند معناکاوی دقیق آن است. برای این منظور،  اضافه حرفاین  شناخت درستاما 

 .گردد بررسی میسپس  ارائه وهایی همراه با مثال læنخست معناهای گوناگون 
 

 معناهای مجزا -4-1-1

مراه ـها را به هـش آنـبخ در ایندارای معناهای گوناگونی است که  læحرف اضافۀ 

 کنیم.میو بررسی هایی ارائه داده

 مبدأآغاز و ( 1

« مکانی مبدأآغاز و »بیان  læیکی از کاربردهای حرف اضافۀ : مکانی مبدأآغاز یا الف( 

 دهندۀ نقطۀ آغاز یک حرکت، روند یا کار فیزیکی است:نشان læاست. در این معنا، 
1) mɛn læ kɛrɛn ʧim ærɑ kɛrmɑʃɑn 

از   رفتم   کرند    به   کرمانشاه           من     

«.رفتمکرمانشاه  بهاز کرند من »          
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نقش پیکر را دارد « من»که در آن  است حرکتنشانگر نقطۀ آغاز یک  læ( 1در جملۀ )

 نقش پهنه را.« کرند»و 

 است: læدهای یکی دیگر از کاربر« زمانی مبدأآغاز و »بیان : زمانی مبدأ( آغاز یا ب

 
2) mɛn læ ʃæwæki tɑ e:wɑræ kɑr kɛrdɛmæ. 

از     صبح     ام     کار    غروب   تا کرده             من       

«.اماز صبح تا غروب کار کردهمن »                                 

. این دهدیا روند را نشان می رویدادنقطۀ زمانی آغاز یک  læحرف اضافۀ  (2) در جملۀ

کارگیری آن در حوزۀ انتزاعی زمان و به اضافه حرفپیامد گسترش معنایی این  læمفهوم 

 نقش پهنه را دارد.« صبح»نقش پیکر و « کار کردن»در این جمله، عمل  است.

تواند برای بیان نقطۀ آغاز، می læافزون بر آغاز مکان یا زمان، : هر چیز مبدأ( آغاز یا ج

در  اضافه حرفیزی به کار رود و این نشانۀ گسترش معنایی این و سرچشمۀ هر چ مبدأ

 های دیگر است.حوزه
3) i qɛsæ læ hɑmɛd ʒɛnæftɛm. 

حرف  این   شنیدم      حامد     از                

«.این حرف را از حامد شنیدم»          

ت. به بوده اس« حامد»، شده یدهشنسخن و حرفی که « و سرچشمۀ منشأ( »3در جملۀ )

دارای « حرف»ز و خاستگاه این موضوع بوده است و از این رو، آغا« حامد»سخن دیگر، 

 دارای نقش پهنه است.« حامد»نقش پیکر و 

( و TR) پیکربرشمردیم، نشانگر پیکربندی فضایی میان   læسه معنایی که تاکنون برای 

گیرد. به آن سرچشمه میشود و از آغاز می پهنهاز  پیکرکه  یا گونه به( است LM) پهنه

( این پیکربندی فضایی میان 1است. شکل ) پیکر آغازگاه و خاستگاهِ پهنهدیگر سخن، 

TR  وLM دهد:را نشان می 

 

 

 

 

 

 

LM 

TR 

 læحرف اضافۀ « آغاز و منشأ»(. پیکربندی فضایی معنای 1شکل )
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گاهی برای اشاره به جنس و مادۀ سازندۀ یک  læحرف اضافۀ : ( جنس و مادۀ سازنده2

 رود:چیز به کار می
4) i sændæli-æ læ ʧu doros bijæ. 

صندلی     این    شده  درست  چوب  از       

«.شده ساختهاین صندلی از چوب »  
5) pæne:r læ ʃir doros bu. 

شود   درست    شیر    از       پنیر     می          

«.آید(شود )به دست میپنیر از شیر درست می»   

)شیر( « پنیر» )چوب( و مادۀ سازندۀ« صندلی»اشاره به جنس   læدر دو جملۀ باال 

است، پیوند دارد زیرا « و سرچشمه مبدأ»با معنای پیشین که  læدارد. این معنای 

 آید.ای منشأ و سرچشمۀ آن به شمار میگونهسازندۀ آن به جنس یک چیز یا مادۀ

چیز از دیگر کاربردهای  میان دو کس یا دو« مقایسه و سنجش»: ( مقایسه و سنجش3

 است:  læحرف اضافۀ 
6) mɛn læ tø gæwrɑtɛr-ɛm. 

تر    تو  از    منبزرگ -ام          

«.ترممن از تو بزرگ»                

در این دو جمله را  læاند. حرف اضافۀ با هم سنجیده شده« تو»و « من»( 6در جملۀ )

 جایگزین کرد.« نسبت به بادر مقایسه »توان با می

دربارۀ، در مورد، »مفهوم   læۀ زیر، حرف اضافۀ در دو جمل: ( دربارۀ؛ پیرامون؛ راجع به4

 رساند:را می« راجع به
7) læ dæwræ-ɛ qædim ærɑ-mɑn byʃ. 

دوره    از-ی     برای     قدیم-بگو   مان            

«.دربارۀ )از( دورۀ قدیم برایمان بگو»  

 .کاربرد را به« دربارۀ یا در مورد»توان ( می7در جملۀ ) læآشکار است که به جای 

« رآفریننده و خالق یک اث»تواند به می læگاهی حرف اضافۀ : ( آفریننده و خالق اثر5

 توان دید:زیر این مفهوم را می اشاره داشته باشد. در جملۀ
8)   i ʃe:r-æ læ fɛrdæwsi-æ. 

این   فردوسی     از     شعر -است           

«.این شعر از فردوسی است»           
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، با معنای læاین مفهوم دارد. است اشاره « فردوسی»به آفرینندۀ شعر که  læ( 8در )

زیرا آفرینندۀ یک ؛ که پیشتر آن را بررسی کردیم، پیوندی نزدیک دارد« مبدأآغاز و »

 و منشأ و سرچشمۀ آن اثر است. مبدأاثر، 

« لیتمشمو دربرگرفتگی و»  læیکی دیگر از معناهای : )مشمول بودن( ( دربرگرفتگی6

« از جملۀ، جزء یا در زمرۀ»با  یآسان بهتوان را می læهای زیر حرف اضافۀ است. در جمله

 جایگزین ساخت:
9) hɑmɛd læ ʃɑgɛrd-æjl zɛrɛŋ kɛƚɑs-æ. 

       از      حامد    شاگرد-ها   کالس  زرنگ -است 

«سه.از شاگردهای زرنگ کالحامد »  

 است. شده اشاره« شاگردهای زرنگ کالس»در زمرۀ « حامد»( به شمول 9در جملۀ )

تواند می læ، حرف اضافۀ «دربرگرفتگی»افزون بر مفهوم : )شامل بودن( ( دربرگیرندگی7

 نیز به کار رود:« دربرگیرندگی»برای بیان مفهوم 
10) gɛʃt-jɑn hɑtyn, læ kor u dyjæt u mɛnɑƚ u gæwræ u … 

همه     -تر   و  پسر   از  آمده بودند  شانو  بزرگ   و    بچه    و   دخ             

...«شان آمده بودند، از پسر و دختر و کوچک و بزرگ و همه»        

 اند.اعضای یک مجموعه یا گروه برشمرده شده læ( به کمک حرف اضافۀ 10در جملۀ )

 رود.به کار می« از راه، از طریق»به معنای  læگاهی : ( از راه؛ از طریق؛ توسط8
11) læ kɑrgæri xærʤ xwæi dær te:rɛ. 

 میاره در  خودش  خرج کارگری   از        

«.از راه کارگری خرج خودشو درمیاره»         

جایگزین کرد. « از راه، از طریق یا توسط»توان با ( را می11) در جملۀ læحرف اضافۀ 

داختیم، ارتباط دارد. که پیشتر به بررسی آن پر« و آغاز مبدأ»با مفهوم  læاین مفهوم 

 است. شده اشاره« کارگری»یعنی « ددرآم»و منشأ  مبدأبه  این جملهدر 

از جهت، از لحاظ، از »مفهوم  læدر برخی کاربردها، حرف اضافۀ : ( از جهت؛ از لحاظ9

 زیر:رساند؛ مانند نمونۀ را می« رنظ
12læ qæʃæŋi kæs jur æw nijæ. 

ند  کسی   زیبایی    ازنیست   او   مان               

«.از لحاظ زیبایی کسی مانند او نیست»         
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است، اشاره دارد. « زیبایی»که همان  با دیگران« او»به وجه تمایز  læ( 12در نمونۀ )

که پیشتر بررسی گردید، پیوند نزدیک دارد « و سرچشمه مبدأ»با مفهوم  læاین مفهوم 

 چیزی از دیگر همتایان آن اشاره دارد. زیرا به منشأ و سرچشمۀ تمایز کسی یا

 است: læیکی دیگر از معناهای « دلیل، علت و سبب»بیان : ( دلیل؛ علت10

 
13) læ xæm u xosæ sæktæ kɛrd. 

از          کرد    سکته   غصه   و   غم       

«.از غم و غصه سکته کرد»  

. پیوند بوده است« غصهغم و »که ناشی از  شده یانب« سکته کردن»( علت 13در جملۀ )

علت و دلیل یک  چراکهروشن است « و سرچشمه مبدأ»با معنای  læمیان این معنای 

 آید.به شمار می رویداد، منشأ و سرچشمۀ آن رویداد

 است: læیکی دیگر از کاربردهای « تشخیص و تمایز»بیان : ( تشخیص و تمایز11
14) xɑs læ gæn tæʃxis nɑjæi. 

ی  تشخیص   بد   از   خوب      دهنمی            

«.دهیخوب را از بد تشخیص نمی»                  

در این ست. و تمایز میان آنها مورد اشاره ا «تشخیص خوب از بد»( 14در جملۀ )

( با عنصر پس TRآید )می læشود که عنصری که پیش از کاربرد، این مفهوم رسانده می

 و تمایز است.( دارای تفاوت LM) اضافه حرفاز 

 است: læاز دیگر معناهای « نقطۀ مکانی ثابت و ایستا»اشاره به : ( نقطۀ مکانی ایستا12
15) hɑtɛm-æ dær mɑƚ-tɑn, læ mɑƚ næwit. 

آمدم       -خانه     در    به-نبودی  خانه  در   تان       

«.تان، )در( خانه نبودیآمدم در خانه»    

 ای )خانه( دارد.به مکان ویژه رهاشا «læ mɑƚ»( 15در جملۀ )

تواند می« بازۀ زمانی»دهندۀ یک گاهی نشان læحرف اضافۀ : ( بازۀ زمانی؛ طول زمان13

 باشد:
16) læ jæ mɑŋ tæmɑm-ɛ kæm. 

ماه   یک    در   تمام-کنم      اشمی         

«کنمتمامش می ماهه یک»  

نمایانگر طول زمانی  læ در این جملهاست.  شده اشاره« ماهه یکبازۀ زمانی »( به 16در )

 شود.، کار یا روند انجام میرویداداست که یک 
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توان به کمک حرف یک کس یا چیز را می« حالت و وضعیت»: ( حالت و وضعیت14

 بیان کرد: læاضافۀ 
17) gɛʃt-jɑn læ hæƚpærijɑ bin. 

همه      -شان  بودند       پایکوبی    در     

«.ن در حال رقص و پایکوبی بودندشاهمه»     

 جایگزین کرد زیرا در این جمله« در حالِ»را با  læتوان حرف اضافۀ ( می17) جملۀدر 

læ  است.« حالت و وضعیت»بیانگر 

 است.« محدودۀ مکانی یا زمانی»بیان  læاز دیگر معناهای حرف اضافۀ : ( محدوده15

-را نشان می« محدودۀ مکانی»یک  læ زیر حرف اضافۀ در جملۀ: الف( محدودۀ مکانی

 دهد:
18) læ ʃɑr xæwærɛ nijæ. 

نیست    خبری    شهر  در               

«.در شهر خبری نیست»          

گسترش معنایی  «.شهر»یعنی  ،بیانگر یک محدودۀ مکانی فیزیکی است læ( 18در )

 به کار بریم.نیز « زمانیمحدودۀ »را برای بیان  اضافه حرفشود تا بتوانیم این سبب می

 ب( محدودۀ زمانی
19) læ zɛmsɑn kɑr nijæ. 

در   نیست   کار    زمستان        

«.در( زمستان کار نیست»)           

 اشاره دارد.« زمستان»به محدودۀ زمانی  læ( 19در )

یکی دیگر از معناهایی است که از حرف « تماس و برخورد»معنای : تماس و برخورد (16

 :شود؛ مانندداشت میبر læافۀ اض
20) pɑ-m dɑ læ miz-ækæ. 

پا-م   میز   در   زد  -معرفه                      

«.پایم خورد به میز»     

« پا»( برخورد 20گیرد. در جملۀ )در تماس و برخورد قرار می LMبا  TRدر این مفهوم، 

توان به شکل زیر نشان می را læمورد اشاره است. نمای فضایی این معنای « میز»به 

 داد:

 

 
LM 

TR 

 læحرف اضافۀ « برخورد و تماس»(. نمای فضایی مفهوم 2شکل )
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دور بوده است، سپس حرکت کرده و با آن  LMاز  TRدهد که ابتدا ( نشان می2شکل )

 در تماس یا برخورد قرار گرفته است.

مسئولیت و بر عهده »برای بیان  læگاهی حرف اضافۀ : داشتن بر عهده( مسئولیت؛ 17

 رود:چیزی یا کاری به کار می« داشتن
21) pyl læ tø, kɑr læ mɛn. 

تو  از  پول         من   از  کار  

«.پول از تو، کار از من»        

مسئولیت آوردن پول با تو است و »شود که ( این مفهوم برداشت می21از جملۀ )

که پیشتر « و منشأ مبدأ»توان با مفهوم را می læاین مفهوم «. مسئولیت کارکردن با من

در پیوند دانست زیرا هنگامی که کسی مسئولیت چیزی یا کاری را بر به آن پرداختیم، 

 شود.و سرچشمۀ آن چیز یا کار دانسته می مبدأگیرد، گویی عهده می

توان معنای مجزا برشمردیم اما همگی آنها را نمی læمعنا برای حرف اضافۀ  17تا اینجا 

و « زمانی مبدأآغاز یا »، «یمکان مبدأآغاز یا »به شمار آورد. سه معنای نخست، یعنی 

دهند نشان می LMو  TR، هر سه پیکربندی یکسانی را میان «هر چیز مبدأآغاز یا »

برده را باید یک معنا به ( آمده است. از این رو، سه معنای نام1همانند آنچه در شکل )

پیوند و  یکدیگرآنهایی که با  اضافه حرفشمار آورد. در میان معناهای مجزای یک 

جنس و »گیرند. هفت معنای تری دارند در یک خوشۀ معنایی قرار میارتباط نزدیک

دلیل و »، «از جهت»، «از راه»، «و خالق اثر هآفرینند»، «دربارۀ، پیرامون»، «مادۀ سازنده

نماید که دارای ارتباط بسیار نزدیکی با هم هستند و چنین می« مسئولیت»و « علت

باشند. چگونگی ارتباط این معناها نمونه میعنای پیشهمگی حاصل گسترش استعاری م

را در البالی بررسی هر یک از آنها شرح دادیم. بر این « و منشأ مبدأآغاز، »با معنای 

-قرار می« خوشۀ استعاری»گفته را در یک خوشۀ معنایی با نام پایه، هفت معنای پیش

 دهیم.

« خوشۀ سنجش»در نظر گرفت،  læتوان برای حرف اضافۀ خوشۀ معنایی دیگری که می

دهد. هم در را در خود جای می« تشخیص و تمایز»و « مقایسه»است که دو معنای 

، نوعی یگرهمدو هم در تشخیص و تمایز میان آن دو از  یگرهمدمقایسۀ میان دو چیز با 

 یعنی باید آن دو چیز را با هم سنجید تا بتوان با هم؛ گیردسنجش میان آنها انجام می

مقایسه کرد یا از هم تشخیص و تمییز داد. در نتیجه، ما این دو معنا را در یک خوشۀ 

تر باشد. دو معنای تر و برجستهنمایان یکدیگرایم تا پیوند آنها با معنایی قرار داده
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رسانند که یکی از آنها نیز هر دو مفهوم شمول را می« دربرگرفتگی»و « دربرگیرندگی»

رنده و دیگری به مشمول یا دربرگرفته اشاره دارد. از این رو، دو به شامل یا دربرگی

« خوشۀ شمول»را در یک خوشۀ معنایی با نام « دربرگرفتگی»و « دربرگیرندگی»معنای 

 دهیم.قرار می

چند معنای دیگر نیز هست دارای  læبرده، حرف اضافۀ افزون بر سه خوشۀ معنایی نام

محدودۀ »و « محدودۀ مکانی»، «بازۀ زمان»ه معنای . سپردازیم به بررسی آنها میکه 

رسانند زیرا هر سه با برشمردیم، هر سه یک معنا را می læکه برای حرف اضافۀ « زمانی

تواند مکانی یا زمانی  باشد. در معناشناسی محدوده، فاصله و بازه اشاره دارند که می

مد گسترش استعاری آنها ها از حوزۀ مکان به حوزۀ زمان پیاشناختی، ورود مفهوم

توان در اصل یک معنا در نظر شود و از این رو معناهای مکانی و زمانی را میدانسته می

بازۀ »دانیم و آن را با برچسپ برده را نشانگر یک مفهوم میگرفت. ما نیز سه معنای نام

« و زمانیبازۀ مکانی »دهیم. افزون بر معنای در شبکۀ معنایی نشان می« مکانی و زمانی

را برخاسته از معنای  «تماس و برخورد»و « حالت و وضعیت»دو معنای دیگر، یعنی 

گفته در نظر دانیم و آن را معنای اولیه برای سه معنای پیشمی« نقطۀ مکانی و زمانی»

توان این گونه تبیین کرد؛ قرار داشتن چیزی یا گیریم. ارتباط میان این معناها را میمی

یافتۀ این معنا باشد که آن چیز تواند گسترشحدودۀ مکانی یا زمانی میکسی در یک م

داده شده  1در یک نقطۀ مکانی یا زمانی قرار گرفته است یعنی نقطه به محدوده نگاشت

تواند نمایانگر نگاشتی چیزی یا کسی در یک وضعیت و حالت نیز می قرار داشتناست. 

به سخن دیگر، هنگامی که کسی یا چیزی در باشد از حوزۀ فیزیکی به حوزۀ انتزاعی. 

و این نگاشت از حوزۀ فیزیکی به حوزۀ  ای استوضعیت و حالتی است گویی در نقطه

با « تماس و برخورد»آید. ارتباط مفهوم ها پدید میانتزاعی در اثر کاربرد استعاری مفهوم

ی که چیزی با چیز شود که هنگامین میتبینیز این گونه « نقطۀ مکانی و زمانی»مفهوم 

کند، نقطۀ تماس و برخورد میان آن دو را گیرد یا برخورد میدیگر در تماس قرار می

عنوان مرجعی برای اشاره به آن دو یا توصیف آن دو به کار گرفت؛ برای نمونه توان بهمی

یا « ...به کامیونه  یدهچسبماشینی که »، «...عکسی که روی دیواره »توان گفت می

، «عکس»در این سه نمونه از نحوه تماس و برخورد ...«. که از سقف آویزانه  سیمی»

 شده استفادهبرای اشاره به آنها « سقف»و « کامیون»، «دیوار»با « سیم»و « ماشین»

                                                           
1

. mapping 
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« نقطۀ مکانی»را برخاسته از معنای « برخورد و تماس»است. از این روست که ما معنای 

 زنیم.ی به هم پیوند میدانیم و آنها را در شبکۀ معنایمی
 

 همعنای اولی -4-1-2

هایی هم به ارتباط برخی از معناهای اشاره læدر بررسی معناهای گوناگون حرف اضافۀ 

گفتیم، نیز گونه که پیشتر داشتیم.  همان« و منشأ مبدأآغاز، »با مفهوم  اضافه حرفاین 

برتری و »مند، یی سامانیکی از معیارهای شناسایی معنایی اولیه در الگوی چندمعنا

است. به سخن دیگر، باید بتوان رد پای معنای اولیه را در « چیرگی در شبکۀ معنایی

آغاز و »یافت. با توجه به این معیار، معنای  اضافه حرفبیشتر معناهای مجزای یک 

دانست زیرا در شبکۀ  læحرف اضافۀ  ۀنمون یشپتوان معنای اولیه و را می« منشأ

 læمعنای اولیۀ « آغاز و منشأ»دهد رگی دارد. یک معیار دیگر که نشان میمعنایی چی

)یکی دیگر  tɑاز دید معنایی در تقابل با حرف اضافۀ  اضافه حرفاست، این است که این 

را « پایان و مقصد»مفهوم  tɑ نجا کهگیرد. از آقرار میاز حروف اضافۀ مکانی در گورانی( 

تقابل میان  بدانیم قادر خواهیم بود« مبدأآغاز و »را  læیۀ معنای اولچنانچه رساند، می

 .سادگی تبیین کنیمبه را اضافه حرفاین دو 
 

 شبکۀ معنایی -4-1-3

آغاز و » اضافه حرفگفتیم، معنای اولیۀ این  læبر پایۀ آنچه تاکنون دربارۀ حرف اضافۀ 

نایی قرار دهیم. این حرف است و باید آن را در کانون شبکۀ مع« مکان، زمان یا امر مبدأ

از: خوشۀ استعاری، خوشۀ سنجش و  اند عبارتاضافۀ دارای سه خوشۀ معنایی است که 

دارای چهار معنای مجزای دیگر است که  læخوشۀ شمول. افزون بر این ها، حرف اضافۀ 

نمونه برای  است، در نقش معنای پیش« نقطۀ مکانی و زمانی»یکی از آنها که معنای 

-ظاهر می« حالت و وضعیت»و « تماس و برخورد»، «بازۀ مکانی و زمانی»ای سه معن

 ( رسم شده است.3در شکل ) læشود. شبکۀ معنایی حرف اضافۀ 
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 wæ حرف اضافۀ -4-2

است. این  wæپردازیم، حرف اضافۀ ای که به بررسی معنایی آن میاضافه حرفدومین 

حرف اضافۀ  ۀانداز بهناهای گوناگون دارد اما معناهای آن کاربردها و مع اضافه حرف

معناهای مجزا و سپس  این بخش ، پرشمار نیست. درlæپیشین که بررسی کردیم، یعنی 

کنیم. در پایان نیز شبکۀ معنایی آن را رسم را شناسایی و واکاوی می wæمعنای اولیۀ 

 کنیم.می

 

 معناهای مجزا -4-2-1

 بخش دهد دردر کاربردهای گوناگون از خود نشان می wæۀ معناهایی که حرف اضاف

 آمده است. زیر

انجام کار یا « ابزار و وسیله»گاهی برای اشاره به  wæحرف اضافۀ : ( وسیله و ابزار1

 رود:به کار می رویداد
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22) wæ koʧɛk ʃiʃæ-kæ ʃɛkɑnɛn. 

با    سنگ    شیشه-شکستند  معرفه           

«.یشه را شکستندبا سنگ ش»           

 این جملهبوده است. در « شکستن شیشه»اشاره دارد که ابزار  «سنگ»به  wæ( 22در )

 جایگزین کرد.« وسیلۀ یا توسطبه»را با  wæتوان حرف اضافۀ می

 باشد:« گیرنده و مقصد»تواند نشانگر می wæحرف اضافۀ : ( گیرنده و مقصد2
23) jɑizæ-kæ wæ ki dɑn? 

جایزه-به   معرفه  ی دادند  ک       

«جایزه را به کی دادند؟»            

 wæاشاره دارد. نمای فضایی که این مفهوم « گیرندۀ جایزه»به  wæ( 23در جملۀ )

 زیر آمده است: شکلدهد در نشان می LMو  TRمیان «( گیرنده و مقصد)»

 

 

 

 

 

 LMد و کنحرکت می LMبه سوی  TR( نمایان است، 4گونه که در شکل )همان

 آید.به شمار می TRگیرنده و مقصد 

 است:« بیان سوگند» wæیکی دیگر از کاربردهای حرف اضافۀ : ( سوگند3
24) wæ xuwɑ mɛn i kɑræ nækɛrdɛmæ. 

ام      کار    این  من     خدا    به نکرده               

«.امبه خدا )سوگند( من این کار را نکرده»       

 .که این کار را نکرده است« خدا را سوگند خورده» هند( گوی24در جملۀ )

 خاص به کار رود:« زمان و هنگام»تواند برای اشاره به یک می wæ: ( هنگام، زمان4
 

25) wæ gærmɑ mæʧu-æ dæiʃt. 

هنگام        نرو      گرما-بیرون     به       

«.هنگام گرما نرو بیرون»            

 که هوا گرم است اشاره دارد.ن یا محدودۀ زمانی به زما wæ( 25در جملۀ )

LM 

TR 

 wæحرف اضافۀ « گیرنده و مقصد»(. نمای مفهوم 4شکل )
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« ونگی و حالتبیان چگ» wæیک معنای دیگر برای حرف اضافۀ : ( چگونگی و حالت5

 توان آن را دید:زیر میاست که در جملۀ 
26) wæ ton hɑt-æ bɑn. 

آمد   تند     با-باال    به                

«.تندی آمد باالبه»             

 .است شده انیب« باال آمدن»( چگونگی و حالت انجام فعل یعنی 26) در جملۀ

برشمردیم همگی دارای معنای اضافی نسبت به  wæپنج معنایی که برای حرف اضافۀ 

ز هستند که این معنای اضافی وابسته به بافت نیست. ا اضافه حرفدیگر معناهایی این 

مند، همۀ پنج معنای معنایی سامانشده در الگوی چنداین رو، بر پایۀ معیارهای مطرح

 دانست. wæگفته را باید معناهای متمایز برای حرف اضافۀ پیش
 

 معنای اولیه -4-2-2

گیرنده و »یافتیم و بررسی کردیم،  wæاز میان پنج معنای مجزایی که برای حرف اضافۀ 

ی دارد و آید زیرا در شبکۀ معنایی چیرگنمونه به شمار میمعنای اولیه و پیش« مقصد

گونه آن دانست. همان توان حاصل گسترش معناییرا می اضافه حرفدیگر معناهای این 

به  TRتوان دریافت، هنگامی که می LMو  TR( از پیکربندی فضایی میان 4در شکل )

گیرند و مفهوم پیوندد و گویی هر دو در کنار هم قرار میرود به آن میمی LMسوی 

-را می« باهم بودن»شود. این مفهوم از آن فهمیده می« م بودنپیوستگی و با ههمبه»

نیز مشاهده « چگونگی و حالت»و « زمان و هنگام»، «ابزار و وسیله»توان در معناهای 

کنیم، گویی آن ابزار همراه ما کرد. هنگامی که ما از ابزاری برای انجام کاری استفاده می

که همان انجام کار دلخواه است؛ هنگامی و در کنار ماست برای رسیدن به هدفی خاص 

شود( گویی زمان که یک شود یا روز می)برای نمونه شب می رسد یفرامکه زمان خاصی 

-شب یا روز می مثالًمفهوم انتزاعی و ذهنی است با آن وضعیت پیرامونی که ما آن را 

آن وضعیت اند؛ هنگامی که چیزی حالت و وضعیت خاصی دارد، گویی نامیم، همراه شده

رضا »گوییم و حالت مانند یک چیز فیزیکی همراه آن است. برای نمونه هنگامی که می

است « رضا»مانند یک چیز فیزیکی همراه « خوشحالی و شادی»گویی « خوشحال است

 و او از آن برخوردار است و دارای آن است.

و « زمان و هنگام»، «ابزار و وسیله»به آنچه که پیرامون ارتباط سه معنای  با نگاه

چیرگی و برتری »بر پایۀ معیار  گفتیم، « گیرنده و مقصد»با معنای « چگونگی و حالت»
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گیرنده و » wæرسیم که معنای اولیۀ حرف اضافۀ به این نتیجه می «در شبکۀ معنایی

 است.« مقصد
 

 شبکۀ معنایی -4-2-3

« گیرنده و مقصد»ی دارای پنج معنای مجزاست که معنا wæ اضافۀ حرفدریافتیم که 

شود و چهار معنای مجزای دیگر به نمونه و اولیۀ آن شناخته میبه عنوان معنای پیش

را نشان  wæ( شبکۀ معنایی 5خورند. شکل )صورت شعاعی به معنای اولیه پیوند می

 دهد.می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -5

ردی گورانی بر در ک wæو  læدر این پژوهش به بررسی چندمعنایی دو حرف اضافۀ 

، a2004؛ ایوانز و تایلر، 2003، 2007تایلر و ایوانز، مند ) معنایی ساماناساس الگوی چند

b2004 ،حرف اضافۀ معنای اولیۀ  ( پرداختیم. دریافتیم که2006، 2005، 2004؛ ایوانز

læ « دارای سه خوشۀ معنایی  اضافه حرفاست و این « مکان، زمان یا امر مبدأآغاز و

ها،  سنجش و خوشۀ شمول. افزون بر این از: خوشۀ استعاری، خوشۀ اند عبارت است که

نقطۀ »دارای چهار معنای مجزای دیگر است که یکی از آنها که معنای  læحرف اضافۀ 

بازۀ مکانی و »سه معنای  نمونه برایدر نقش معنای پیش ،است« مکانی و زمانی

 شود.ظاهر می« حالت و وضعیت»و « تماس و برخورد»، «زمانی

دارای پنج معنای  اضافه حرفاین نیز دریافتیم که   wæ در بررسی حرف اضافۀ 

نمونه و اولیۀ آن شناخته به عنوان معنای پیش« گیرنده و مقصد»مجزاست که معنای 

 نمونهمفهوم پیش -1

 سوگند -3

 وسیله و ابزار -2

 زمان و هنگام -4

 چگونگی و حالت -5

 wæرف اضافۀ (. شبکۀ معنایی ح5شکل )
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زمان و »، «سوگند»، «وسیله و ابزار» از اند عبارتدیگر  ر معنای مجزایچها .شودمی

 خورند.به معنای اولیه پیوند می یبه صورت شعاع که« لتچگونگی و حا»و « هنگام

شده در ای که از پژوهش به دست آمد گویای آن است که معیارهای مطرحدیگر یافته

خوبی امکان شناسایی و مند از کارایی باالیی برخوردارند و بهالگوی چندمعنایی سامان

 کنند.را فراهم می اضافه روفحبندی مفاهیم مجزا و سپس بازشناسی مفهوم اولیۀ دسته

 

 منابع

 در چارچوب معناشناسی شناختی.« تا»(. چندمعنایی حرف 1393بامشادی، پارسا و شادی انصاریان )

، به کوشش مینا های ایرانیشناسی و نحو زبانمجموعه مقاالت نخستین همایش معنی

 .75-92رضوانیان، صص 

«. سر»و « در»(. بررسی شبکۀ معنایی حروف اضافۀ 1392مهند، محمد و نفیسه رنجبر ضرابی )راسخ

 .95-111صص  .5ش  .3س  .شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش

در چهارچوب « از»فۀ فارسی معنایی حرف اضا شبکۀ(. 1390زاهدی، کیوان و عاطفه محمدی زیارتی )

 .67-80صص  .1ش  .13س  .های علوم شناختیتازهشناسی شناختی. معنی

شناسی در قالب نظریۀ معنی« از»(. بررسی چندمعنایی حرف اضافۀ 1389انی، مهدخت )سراجیان اردست

 .45-63صص  .23ش  .پازندشناختی. 

 «از» اضافۀ حرف بررسی(. 1388) رادیوسفی فاطمه و زادهآقاگل فردوس عاصی، مصطفی ارسالن، گلفام،

 .2 ش .شناسیزبان و زبان. سنتی رویکرد با آن مقایسۀ و شناختی معناشناسی چارچوب در

 .69-80 صص .10 پیاپی

زبان  در« با»بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف اضافۀ  (.1392مختاری، شهره و حدائق رضایی )

 .73-94صص  .9ش  .های خراسانشناسی و گویشزبانفارسی. 
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