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ردی کلهری :بررسی حرف اضافهی مکانی
استعارهی فضا در ُک ِ
تاریخ دریافت - 1396/6/12 :تاریخ پذیرش96/11/10 :

مسعود دهقان
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی ،دانشگاه کُردستان
1

چکیده
پژوهــش حــارض بــا هــدف بررســی معناشــناختی
حــروف اضافــه قصــد دارد تــا بــه بررســی یکــی
از پرکاربردتریــن حــروف اضافــه کُــردی کلهــری/
 /nawدر چارچــوب معنیشناســی شــناختی
بپــردازد .ماهیـ ِ
ـت روش انجــام ایــن پژوهـ ِ
ـش کیفــی،
توصیفی-تحلیلــی اســت .دادههــا از مصاحبــه
بــا گویشــوران ایــن گویــش کُــردی بــه دســت
آمــده و اصالــت آن هــا نیــز بــه تأییــد گویشــوران
بومــی رســیده اســت .جهــت تحلیــل ایــن حــرف
اضاف ـهی مکانــی ،ابــزار نظــری بــه کار گرفتــه شــده
طرحوارههــای تصــوری در رویکــرد شــناختی
هســتند .ایــن پژوهــش ســعی دارد تــا بــا اســتفاده از
طــرحوارهی تصــوری حجمــی نشــان دهــد کــه در
شــبکهی معنایــیِ ایــن حــرف اضافــهی پرکاربــرد،
ســه معنــای متامیــز «در»« ،درون/داخــل»« ،در
طــول /در م ـدّت» و یــک خوش ـهی معنایــی وجــود
دارد کــه معنــای اولیــهی آن در زبــان فارســی «در»
میباشــد .همچنیــن ،ایــن حــرف اضاف ـهی مکانــی
مفاهیــم انتزاعــی را طــوری مفهومســازی میکنــد
کــه گویــی دارای حجــم هســتند کــه میتــوان بــه
آنهــا داخــل و یــا از آنهــا خــارج شــد .یافتههــای
پژوهــش ،حاکــی از آن اســت کــه ایــن حــرف اضافــه
مکانــی ،بیــن موضوعهــای یــک محمــول رابط ـهی
«ظرف/مظروفــی» برقــرار میکنــد.
کلیدواژههــا :حــروف اضافــه مکانــی ،کُــردی
کلهــری ،معنیشناســی شــناختی ،اســتعارهی فضــا،
طــرحوارهی تصــوری حجمــی.

کورتە
ئــەم وتــارە بــه ئامانجــی لێکۆڵینــەوەی واتاناســانەی
پیتــی وەپاڵنــان ،دەپەرژێتــه ســەر تۆژینــەوەی یەکــێ
لــه بەکارتریــن پیتــی وەپاڵنانــی کــوردی کەڵــوڕی /
 /nawلــه چوارچێــوەی واتاناســیی ناســینیدا .شــێوەی
ئەنجــام درانــی ئــەم تۆژینــەوه ،تەوسیفی-شــیکارانه.
دادەکان بــه شــێوەی وتووێــژ لەگــەڵ بێژەرانــی
ئــەم زاراوه کوردییــەدا کــۆ کراوەتــەوه و بێــژەران
دروســتی و ڕەســەنەییەکەیان پەســند کــردووه .بــۆ
لێکۆڵینــەوەی ئــەم پیتــه ،کەرەســەی بەکارگیــراو،
تەرحشــێوەی بیرۆکەیــی لــه لقــی ناســینیدایه .ئــەم
وتــاره هــەوڵدەدا بــه کەڵــک وەرگرتــن لــه بارســتایی
تەرحشــێوەی بیرۆکەیــی ئــەوه نیشــان بــدات کــه
لــه کۆمەڵــه واتــای ئــەم ئامــرازی وەپاڵنانــه ،ســێ
واتــای جیــاوازی «لــه»« ،نێو/تــۆی»« ،لەدرێژایــی/
لــه مــاوەی» ،هەروەهــا یــەک هێشــووی واتایــی هەیــه
کــه واتــا ســەرەتاییەکەی لــه زمانــی فارســیدا ئەبێتــه
«در» .هەروەهــا ئــەم پیتــه شــوێننوێنه بــه شــێوەیەک
مەفاهیمــی ئنتزاعــی دەخاتــه قاڵبــی واتــاوه کــه گوایــه
بارســتاییان هەیــه بــه شــێوەیەک کــه دەکــرێ بڕۆیتــه
نێویانــەوه یــا لێیانــەوه وەدەرکــەوی .دەســکەوتەکانی
ئــەم لێکۆڵینەوەیــە ئــەوه نیشــان دەدەن کــه ئــەم
ئامــرازی وەپاڵنانــه لــه نێــوان بابەتەکانــی واتایێکــدا
پێوەندیــی «شوێن/ناوشــوێنی» پێکدەهێنــێ.
وشــەگەلی ســەرەکی :ئامــرازی وەپاڵنانــی
شــوێننوێن ،کــوردی کەڵــوڕی ،وتاناســیی ناســینی،
خــوازەی شــوێن ،تەرحشــێوەی بارســتاییدار.

)نویسنده مسؤول( 1- m.dehghan@lit.uok.ac.ir
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 -1مقدّ مه
رویـــکرد زبـــانشناسی شناختـــی را میتــوان بــه عنــوان رویکــردی نویــن در
زبانشناســی بــه شــار آورد کــه ظهـــور و شکوفـــایی آن بــه دهــهی هفتـــاد
میــادی بــاز میگـــردد و بیشــرین آثـــار در ایــن حــوزه را زبـــانشناسان غربــی
از جملــه النگاکــر ،)1987( 2لیــکاف 3و جانســون )1980( 4و ماننــد اینهــا بــه
ثبــت رســاندهاند .در دنیایــی کــه بیشــر علــوم ،تکنولـــوژیها ،اهــداف ،مفاهیـــم
و روشهـــا را از هــم بــه عاریــت میگیرنــد ،زبـــانشناسی شــناختی در نتیج ـهی
5
تأثیرپذیــری زبانشناســی از روانشناســی شــناختی و روانشناســی گشــتالت
بوجــود آمــد ایوانــز 6و گریــن .)3 :2006( ،7آنهــا (هــان) بــر ایــن باورنــد کــه در
رویکـــرد شناختـــی میتــوان بــه ویژگیهایــی اشــاره کــرد از قبیــل:
رص زبانی از نوع رسمنون 8است.
الف) در این رویکرد ،مقولهبندیِ عنا ِ
ب) معنــا ســاختاری ذهنــی تلقــی میشــود کــه مبتنــی بــر ســنجش صــدق و
کــذب نیســت.
ج) معانی بر اساس ساختارهای هندسی ،فضایی و ذهنی شکل میگیرند.
د) طرحوارههــای تصــوری 9کــه ســاختاری فضایــی دارنــد ،بــه عنــوان اصلیتریــن
الگوهــای شــناختی در نظــر گرفتــه میشــوند.
بــه بــاور ایوانــز و گریــن ( )2006رویکــرد شــناختی ،بهطــور منادیــن یــک
رویکــرد دائـــرةاملعارفی 10بــه معنــی را بــر میگزینــد ،بــه عبارتــی تحلیــل معنــا در
ایــن رویکــرد بــه دانــش دائرةاملعارفــی بســتگی دارد .بنابرایــن ،هیچگونــه وجــه
متایــز قاعدهمنــدی میــان معنیشناســی و کاربـــرد شناســـی قائــل نیســتند ،چــرا کــه
ایــن رویکــرد معتقــد اســت کــه هیــچ متایــز قاعدهمنــدی میــان معنــای هســتهای 11از
یــک ســو و کاربـــردشناسی ،یعنــی معنــای فرهنگی-اجتامعــی از ســوی دیگــر وجــود
1

1 cognitive linguistics
2 R. Langaker
3 G. Lakoff
4 M. Johnson
5 gestalt psychology
6 V. Evans
7 M. Green
8 prototype
9 image schemas
10 encyclopedic
11 core meaning
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نــدارد .البتــه ایــن دیــدگاه کــه گفتــه میشــود تنهــا دانــش دائرةاملعارفــی وجــود دارد،
بــدان دلیــل اســت کــه دانــش و معنایــی کــه مــا بــرای کلــات در نظــر میگیریــم
مجموعـهای منظـــم و سازماندهـــی شــدهای نیســت .زبـــانشناسان شــناختی ،دانش
دائرةاملعارفــی را بــه عنــوانِ نظامــی ســاختار یافتـــه از دانــش میداننــد کــه بــه
عنــوان یــک شــبکهی ســازماندهی یافتــه اســت .پژوهــش حــارض قصــد دارد تــا بــه
بررســی اســتعارهی فضــا 1بــا مطالع ـهی حــرف اضاف ـهی  /naw/در کُــردی کلهــری
بــر اســاس رویکــرد شــناختی و مفهــوم طــرحوارهی تصــوری حجمــی 2بپــردازد.
بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حــارض بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش اســت کــه
ارتبــاط بیــن مبحــث حــروف اضافــهی مکانــی و مفهــوم طرحوارههــای تصــوری
در رویکــرد شــناختی چگونــه اســت؟ مالحظــه میشــود کــه مفهــوم طــرحوارهی
تصــوری ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مبحــث حــروف اضاف ـهی مکانــی ملمــوس دارنــد.
بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش مشــخص میشــود کــه حــرف اضافــهی  /naw/از ســه
معنــای متامیــز «در»« ،در طــول» و «داخــل/درون چیــزی» و همچنیــن یــک خوشـهی
معنایــی برخــوردار اســت کــه معنــایِ «در» بــه عنــوان معنــای رسمنــون و ســایر معانی
بــه عنــوان معانــی مجــزای آن در نظــر گرفتــه میشــوند .شــایان ذکــر اســت کــه ایــن
حــرف اضافــه ،بیــن موضوعهــای درونــی و بیرونــی محمــول ،3رابطــهی «ظــرف/
مظــروف »4برقــرار میکنــد کــه در آن ،عنــر ثابــت 5بــه مثابــهی ظــرف و عنــر
متحــ ّرک 6بــه عنــوان مظــروف مفهومســازی میشــوند .شــایان ذکــر اســت کــه از
هــر ســه معنــای مذکــو ِر ایــن حــرف اضافــه ،معنــای «تــوی» برداشــت میشــود کــه
بــه بررســی رابط ـهی هندســی عنــر ثابــت و عنــر متح ـ ّرک ،بیــن موضوعهــای
یــک محمــول در طــرحوارهی تصــوری حجمــی اشــاره دارد.
پژوهــش حــارض شــامل شــش بخــش اســت .بخــش دوم بــه پیشــینهی پژوهــش
و مطالعــات مرتبــط بــا آن پرداختــه اســت .بخــش ســوم بــه روششناســی انجــام
پژوهــش اشــاره میکنــد .در بخــش چهــارم بــا مبانــی نظــری مرتبــط بــا طرحوارههــای
تصــوری پرداختــه میشــود .بخــش پنجــم بــه تحلیــل معنایــی حــرف اضافی-مکانــی/
1 space metaphor
2 container image schema
3 predicator
4 containee
5 landmark
6 trajector
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 /nawاختصــاص دارد و در بخــش آخــر ،نتیجهگیــری پژوهــش بررســی میشــود.
 -2پیشینهی پژوهش
جــه بــه جســتجوهای نگارنــده ،از میــان همــهی پژوهشهــای انجــام گرفتــه
بــا تو ّ
در خصــوص حــروف اضافــه ،تنهــا یــک اثــر پژوهشــی کــه در خصــوص حــروف
اضافــه کُــردی کلهــری انجــام گرفتــه اســت مشــاهده شــد .دهقــان ( )1397پژوهشــی
بــا عنــوان «بررســی چندمعنایــی حــروف اضافــهی  /wægærd/ ،/wæ/ ،//læو /
 /wæpiدر کُــردیِ کلهــری بــر اســاس رویکــرد شــناختی" انجــام داده اســت .وی در
پژوهــش خــود بــه بررســی چندمعنایــی حــروف اضاف ـهی /wægærd/ ،/wæ/ ،/læ/
و /wæpi/در کُــردی کلهــری پرداختــه اســت ،تــا بــر اســاس رویکــرد چندمعنایــی
اصولمنــد کــه یکــی از رویکردهــای مطــرح شــده از ســوی ایوانــز و گریــن ()2006
اســت ،بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه کدامیــک از معانــی ایــن حــروف
اضافــه ،معنــایِ اولیــه و یــا رسمنــون و کــدام یــک بــه عنــوان معانــی حاشــیهای یــا
غیرهســتهای و مجــزای آن در نظــر گرفتــه میشــوند .یافتههــای پژوهــش نشــان
داد کــه معنــایِ رسمنــون  /læ/و  ، /wæ/کــه در برخــی مــوارد بــه جــای هــم بــا
معنــای یکســان و کاربــرد یکســان مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد« ،از» اســت کــه
در شــبکهی معنایــی آن هجــده معنــای متامیــز و پنــج خوشـهی معنایــی وجــود دارد،
بــا ایــن تفــاوت کــه  ،/wæ/عــاوه بــر ایــن هجــده معنــای متامیــز ،در دو معنــای
متامیــز دیگــر بــه کار مــیرود کــه  /læ/منیتوانــد در آن جایگاههــا بــه کار رود .از
ای ـنرو معنــای رسمنــون « /wæ/از» بــوده و در شــبکهی معنایــی آن بیســت معنــای
مجــزا بــه دســت آمــده اســت .معنــایِ رسمنــونِ « /wægærd/بــا» میباشــد کــه در
شــبکهی معنایــی آن یــازده معنــای متامیــز و ســه خوشــهی معنایــی وجــود دارد.
همچنیــن حــرف اضافــهی  /wæpi/دارای معنــای رسمنــون «بــه» اســت و شــامل
پنــج معنــای متامیــز و دوخوش ـهی معنایــی اســت .ایامنــی ( )1395در پژوهشــی بــا
عنــوان بررســی معانــی حــروف اضافــه در مــن قــرآن مجیــد از منظــر معنیشناســی
شــناختی بــه بررســی تعــدادی از پرکاربردتریــن و پرمعناتریــن حــروف اضافــهی
مکانــی زبــان عربــی در قــرآن مجیــد از منظــر معنیشناســی شــناختی پرداختــه
اســت .او بیــان مـیدارد کــه در توصیــف حــروف اضافـهی مکانــی ،بررســی رابطـهی
هندســی عنــر متحـ ّرک و عنــر ثابــت و رابطـهی نقشــی بیــن آنهــا از اهمیــت بــه
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ســزایی برخــوردار اســت .وی معتقــد اســت کــه در رویکــرد ســنتی ،معانــی حــروف
اضافــه بــه صــورت فهرســتی از معانــی و کاربردهــا ارائــه میگــردد کــه هیــچ ارتبـ ِ
ـاط
منظــم و نظاممنــدی بیــن آنهــا نیســت ،در حالیکــه در رویکــرد شــناختی ،ادعــا
ایــن اســت کــه بیــن معانــی هــر حــرف اضافــه ارتبـ ِ
ـاط منســجم و منظمــی وجــود دارد
و معنــای رسمنــون بــه صــورت طــرحوارهای منایــش داده میشــود و ســایر معانــی
توســط ســاز و کارهایــی شــناختی همچــون اســتعاره و مجــاز از آن معنــای رسمنــون
مشــتق میشــوند .همچنیــن ،زاهــدی و همــکاران ( )1390در پژوهشــی بــا عنــوان
«شــبکهی معنایــی حــرف اضافــهی فارســی «از» در چهارچــوب معنیشناســی
شــناختی» ،حــرف اضافــهی «از» را در زبــان فارســی بررســی کردهانــد .آنهــا بــا
اســتفاده از رویکــر ِد شــناختی و مفهــوم رسمنــون در ایــن رویکــرد ،بــه شناســایی
معنــایِ اولیــه یــا هســتهای و دیگــر معانــیِ متامیــز و یــا غیرهســتهای حــرف اضافــه
«از» در زبــان فارســی پرداختهانــد .آنهــا نشــان دادهانــد کــه مفهــوم رسمنــون
حــرف اضافـهی «از» بــه عنــوان مفهــوم کانونــی در شــبکهی معنایــی ترســیمی مــورد
نظرشــان قــرار گرفتــه و معانــی متامیــز منشــعب از آن را نیــز شناســایی کردهانــد.
راســخمهند ( )1389در پژوهشــی بــا عنــوان "بررســی معانــی حــروف اضافــهی
مکانــی فرهنــگ ســخن براسـ ِ
ـاس معنیشناســی شــناختی» بــر ایــن بــاور اســت کــه
هــر فرهنگنــگاری بــا معنــی رس و کار دارد و آشــنایی بــا تعاریــف متفــاوت معنــی و
رویکردهــای مختلــف معنیشناســی ،امــری حائــز اهمیــت اســت .وی تــاش کــرده
اســت تــا نحــوهی نگــرش بــه معنــی در معنیشناســی را بــه خوبــی معرفــی کنــد و
از ایــن منظــر میــان دو معنــایِ فرهنــگوار و دایرةاملعارفــی متایــز میگــذارد .او
در ایــن پژوهــش نحــوهی ثبــت معانــی حــروف اضاف ـهی مکانــی را مــورد بررســی
قــرار داده و نشــان داده اســت کــه آشــنایی بــا معنیشناســی شــناختی در تعییــن
معنــایِ کامــل مدخلهــا بــه فرهنگنــگاران کمــک میکنــد .گلفــام و همــکاران
( )1388در پژوهشــی بــا عنــوان «رویکــرد معناشناســی شــناختی بــه حــروف اضافـهی
مکانــی زبــان فارســی از منظــر آموزشــی ،مطالعـهی مــوردی :حــرف اضافـهی «در»،
در واقــع بــه دنبــال راهــی بــرای پیــدا کــردن ارتبــاط معنایــی میــان معانــی مختلــف
ِ
روابــط معنایــی آنهــا را ترســیم
حــروف اضافــهی مکانــی بودهانــد تــا شــبکهی
کننــد .در ایــن پژوهـــش بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه در دیدگـــاه ســنتی و بر
اســاس رویکـــردهای غیرشــناختی یــک فهرســت طوالنــی از معانــی بــرای ایــن حرف
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اضافــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه هیــچ ارتبــاط معنــاداری بیــن آنهــا وجــود
نــدارد ،در حالیکــه از منظــر شــناختی چنیــن نیســت .ایــن پژوهــش روش کارآمدتــر
را ارائــهی شــبکهیِ معنایــی مرتبــط و مبتنــی بــر معنــای اولیــه میدانــد .در ایــن
پژوهــش نشــان داده شــده اســت کــه رویکــرد معنیشناســی شــناختی تبییــن بهــری
از ســاختار معنایــی حــروف اضافـهی مکانــی بــه طــور کلّــی و حــرف اضافـهی «در»
بــه طــور خــاص ارائــه میدهــد ،و ایــن در حالــی اســت کــه نگارنــدهی پژوهــش
حــارض ایــن شــبکهی شــعاعی از معانــی مرتبــط را در خصــوص حــرف اضاف ـهی /
 /nawدر کُــردی کلهــری مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میدهــد .یوســفیراد ()1387
در رســالهی دکــری خــود بــا عنــوان بررســی حــروف اضافــهی زبــان فارســی در
چارچــوب معناشناســی شــناختی بــا نــگاه ویــژه بــه حــروف اضاف ـهی مکانــی بــه
بررســی معناشــناختی حــروف اضاف ـهی زبــان فارســی پرداختــه اســت .وی بــر ایــن
بــاور اســت کــه معنــای حـ ِ
ـروف اضاف ـهی مکانــی را میتــوان بــر اســاس رابط ـهی
شــکل و زمینــه درک کــرد و بیــان میکنــد کــه کاربــرد معنایــی حــروف اضافــهی
زبــان فارســی آنچنــان گســرده اســت کــه طبــق پیکــرهی  ،pldbدومیــن ،ســومین و
چهارمیــن واژههــای پربســامد زبــان فارســی؛ یعنــی ،حــروف اضافـهی «در»« ،بــه» و
«از» همگــی حــروف اضاف ـهی مکانــی هســتند کــه تنهــا حــرف ربــط «و» بــر آنهــا
پیشــی گرفتــه اســت .نگارنــده بــا بررســی حــروف اضافـهی مکانــی نشــان داده اســت
کــه برخــاف آنچــه کــه در دســتور ســنتی بــه آن اشــاره شــده اســت ،کاربــرد حــروف
اضافــه بســیار ســاختمند اســت و معنــای مکانــی آنهــا ،کــه هــان معنــای رسمنــون
اســت ،بــه کمــک ســاز و کارهــای شــناختی بــه ویــژه اســتعاره و مجــاز بــه معانــی
دیگــر آن مربــوط میشــود.
 -3روششناسی پژوهش
ماهیــت پژوهــش حــارض ،کیفــی و از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت .دادههــای
پژوهــش از گویــش کُــردی کلهــری (یکــی از گویشهــای زبــان کُــردی در غــرب
ایــران) جمــعآوری شــده اســت .دادههــا بــر اســاس دانــش زبانــی نگارنــده کــه
گویشــور بومــی کلهــری اســت و نیــز از طریــق مصاحبــه بــا گویشــوران و بــه صــورت
میدانــی جم ـعآوری شــده و اصالــت آنهــا نیــز مــورد تأییــد گویشــوران اصیــل ایــن
گویــش قــرار گرفتــه اســت و پژوهــش حــارض بــا ابزارهــای مطــرح در رویکــرد
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شــناختی و بــر اســاس مفهــوم طــرحوارهی تصــوری حجمــی بــه توصیــف و تحلیــل
آنهــا پرداختــه اســت.
 -4چارچوب نظری پژوهش
در معنیشناســی شــناختی میتــوان از مفاهیمــی نــام بــرد کــه در متامــی نظریههــای
ایــن رویکــرد ثابتانــد و از اصــول بنیــادی آنهــا بــه شــار میرونــد .یکــی از
2
اصــول مهــم در معنیشناســی شــناختی ایــن اســت کــه ســاختار مفهومــی 1بدمننــد
اســت ،دیگــر ایــن کــه ســاختار معنایــی هــان ســاختار مفهومــی اســت .جانســون
( )1987بــا مع ّرفــی مفهــومِ طرحوارههــای تصــوری بــر ایــن بــاور بــود کــه تجربیــات
جســمی انســان بــا ایــن طرحوارههــا در شــناخت او از جهــان پیرامونــش نشــان داده
میشــود ،یکــی از ایــن طرحوارههــا کــه ایــن مطالعــه نیــز توجــه خــود را بــر آن
معطــوف داشــته ،طــرحوارهی حجمــی اســت .بــا کمــی تأمــل در منونههــای زیــر
میتــوان ســاختار مفهومــی مطرحشــده در ایــن طــرحواره را درک کــرد.
الف) حسن تو فکره.
LM
TR
ب) بیامر تو کامس.
LM
TR
ج) من تو امتحاناتم.
LM TR
د) توی غم و جدایی ،پیدا کردن یه دوست خوب سخته.
LM
TR
هامنگونــه کــه از جملههــای بــاال پیداســت ،مفاهیــم انتزاعــی «فکــر»،
«کــا»« ،امتحــان» و «غــم و جدایــی» طــوری مفهومســازی شــدهاند ،گویــی کــه
دارای حجــم 3هســتند و همگــی بــه مثابـهی ظرفــی تل ّقــی شــدهاند (نقطـهی ارجــاع)
کــه موضوعهــای بیرونــی ،4یعنــی «حســن»« ،بیــار» و «مــن» بــه مثابــهی عنــر
متحــ ّرک در درون آنهــا قــرار گرفتهانــد و میتــوان بــه آنهــا داخــل و یــا از آنهــا
1 conceptual structure
2 embodied
3 containment
4 external argument
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ِ
ـناخت ما
خــارج شــد .بــه بــاو ِر راســخ مهنــد ( )1392دلیــل ایــن امــر ،آن اســت کــه شـ
از مفاهیــمِ ذهنــی بــر پای ـهی مفاهیــم عینــی شــکل میگیــرد ،و ایــن مفاهیــم عینــی
بــه وســیلهی جســم و بــدن مــا تجربــه میشــوند .بنابرایــن ،از دیــد شــناختیها،
درک جمــات فــوق ،زمانــی اتفــاق میافتــد کــه بــر اســاس واقعیتهــای عینــی
ســنجیده شــوند.
در واقــع ،حجــم نوعــی طــرحوارهی تصــوری اســت کــه در آن ،ایــن تجرب ـهی
بدمننــد اســت کــه موجــب درک معنــا میشــود .لیــکاف ( )38 :1987بــر ایــن بــاور
اســت کــه درک جملههــای (الــف...د) بــاال ،بــه واســطهی درک مفاهیــم اســتعاری
صــورت میپذیــرد کــه در آن طــرحوارهی تصــوری حجــم بــه حوزههــای مفاهیــم
انتزاعــی نگاشــته 1میشــوند .بــر همیــن اســاس ،میتــوان بــه ایــن اســتعارهی
مفهومــی 2اشــاره کــرد کــه «حالتهــا حجــم هســتند» .بنابرایــن ،درک مــا از حجــم
بدمننــد میشــود ،امــا ایــن درک بدمننــد میتوانــد بــه حوزههــای انتزاعــی نیــز
گســرش یابــد (لیکاف1987،؛جانســون1987،؛ تاملــی2000،؛ ایوانز و گریــن.)2006،
اســتعاره ،روشــی اســت کــه از طریــق آن ،مفهومســازی یــک حــوزه از تجربــه در
قالــب حــوزهای دیگــر بیــان میشــود .حــوزهی مبــدأ 3معمــوالً انتزاعیتــر اســت و
حــوزهی مقصــد 4ملموستــر و عینیتــر.
تایلــر و ایوانــز ( )2003معتقدنــد کــه در چارچــوب تحلیــل معنایــی حــروف
اضافــه و تشــخیص مفهــوم رسمنــون دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت :یکــی هــان
رابط ـهی مکانی-فضایــی اســت کــه عنــر متحــرک ( )TRو عنــر ثابــت ( )LMرا
بــه هــم مرتبــط میکنــد ،و دیگــری جنب ـهی کاربــردی آن اســت کــه ایــن دو عنــر
را نشــان میدهــد .هــر حــرف اضافــه ،رابطـهای فضایــی بیــن ایــن دو عنــر اســت
کــه تصــ ّور میشــود منظــری مکانی-فضایــی را نشــان میدهــد.
ایوانــز و تایلــر )2004(5بــر ایــن باورنــد کــه عــاوه بــر ترکیــب ایــن دو عنــر
بــا هــم ،آنچــه کــه در اینجــا حائــز اهمیــت اســت ،مفهــوم انگیــزش 6اســت کــه بــه
وســیلهی یــک حــرف اضافــه ،یــک "عامــل کاربــردی" را نیــز در برمیگیــرد .بــرای
1 mapping
2 conceptual metaphor
3 source domain
4 target domain
5 A.Tyler
6 motivation
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مثــال ،در حــرف اضافـهی انگلیســی  /in/ترکیــب مکانی-فضایــی ،در برگرفــن عنرص
متح ـ ّرک را بــه وســیلهی عنــر ثابــت نشــان میدهــد (تاملــی .)2000 ،امــا "عامــل
کاربــردی" ،مفهــوم حجــم را در برمیگیــرد.
بــه بــاو ِر جانســون ( )1987عامــل کاربــردیِ حجــم ،مــواردی همچــون موقعیــت،
تعییــن حــدود و احتــال پنهانشــدن عنــر متحـ ّرک را در خــود دارد.
در چارچــوب مطالعــهی لیــکاف ( )1987ایــن انگیزشهــا در واقــع ،منبعــی
بــرای چندمعنایــی در نظــر گرفتــه میشــوند کــه بــر اســاس آن ،ســه منبــع عمــده
بــرای چندمعنایــی وجــود دارد کــه عبارتنــد از :اســتعاره ،مجــاز و طرحوارههــای
تصــوری .پژوهــش حــارض در ارتبــاط بــا بررســی معنــای حــرف اضافــهی /naw/
در کُــردی کلهــری تنهــا بــه یکــی از مــوارد ســهگانهی فــوق ،یعنــی طرحوارههــای
تصــوری و بــه طــور ویــژه ،طــرحوارهی حجمــی اشــاره دارد کــه در ذیــل بــه تفصیــل
آن خواهیــم پرداخــت.
 1-4طرحوارههای تصوری
طــرحوارهی تصــوری یکــی از ســاختهای مفهومــی دارای اهمیــت در پژوهشهــای
معناشناســان شــناختی بــه حســاب میآیــد .بــه بــاور جانســون ( )1987طرحوارههــای
تصــوری ســطح اولیهتــری از ســاخت شــناختی زیــر بنــای اســتعاره را تشــکیل
میدهنــد و بــر ایــن اســاس ،امــکان ارتبــاط تجربیــات فیزیکــی مــا را بــا حوزههــای
شــناختی پیچیدهتــری نظیــر زبــان فراهــم میآورنــد (صفــوی .)1379:373،ایــن
طرحوارههــا ،از ســاختاری ســاده و اساســی برخوردانــد کــه از تعامــات روزمــرهی
مــا بــا جهــان خــارج شــکل میگیرنــد.
اونگــرر 1و اشــمید )108 :1996( 2بیــان میدارنــد کــه طرحوارههــای تصــوری
ســاختارهایی شــناختی هســتند کــه «مســتقیامً از تجربــهی جســانی روزمــ ّره
اســتخراج میشــوند» .لیــکاف ( )1987:44ضمــن تأکیــد بــر مفهــوم طرحوارههــای
تصــ ّوری بیــان مــیدارد کــه «برخــی روابــط بســیار طبیعــی میــان طرحوارههــای
تصــوری هســت کــه انگیــزهی چندمعنایــی اســت» .بــه همیــن منظــور اســت کــه مــا
تص ـ ّور معینــی از مث ـاً رابط ـهی ظــرف و مظــروف داریــم کــه بــا اعــال و درک آن،
معانــی عبارتهایــی همچــون «در درد و رس افتــادن»« ،تــوی کــا رفــن»« ،در راه
بــودن»« ،در رشــتهی زبانشناســی» و ماننــد آنهــا را میفهمیــم.
1 H. J. Ungerer
2 F. Schmid

54

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال چهارم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1397

 -5بررسی معنایی حرف اضافهی مکانی /naw/
در ایــن پژوهــش ،اهمیــت زبانشناســی شــناختی را بــا بررســی حــرف اضافــهی
مکانــی  /naw/بــه روشــنی میتــوان مشــاهده کــرد کــه بــر اســاس طــرحوارهی
تصــوری حجمــی ،چگونــه میتــوان نگاشــت 1معنایــی یــک حــوزهی ملمــوس و
عینــی را بــه یــک حــوزهی انتزاعــی نشــان داد .بــه طــور کلــی ،طرحوارههــای تصوری
بیــان کننــدهی الگوهــای انــگارهای هســتند کــه از حوزههــای تصــوری ،همچــون
ظــرف و مظــروف ،مســیر و ارتبــاط ،نیــرو و غیــره ناشــی میشــوند کــه ســاختار
بســیاری از تجربیــات بدنــی مــا و نیــز تجربیــات غیربدنــی مــا را از طریــق اســتعاره
شــکل میدهنــد (کرافــت و کــروز .)44 :2003،ایــن حــرف اضافــه در کُــردی کلهــری
نشــان میدهــد کــه معنــای آن بــه صورتــی نظاممنــد از حــوزهی فضایــی و فیزیکــی
بــه حــوزهی انتزاعــی گســرش مییابــد .منونههــای ذیــل نگاشــت ایــن دو حــوزه
و رابط ـهی بیــن دو مفهــوم اساســی؛ یعنــی ،عنــر ثابــت و عنــر متح ـ ّرک را بــه
خوبــی نشــان میدهنــد .نگارنــده در ذیــل نشــان میدهــد کــه حــرف اضافـه مکانــی
 /naw/دارای ســه معنــای متامیــز «در»« ،داخــل/درون» و «در طــول» اســت و از
یــک خوشـهی معنایــی برخــوردار اســت کــه معنــای اولیـهای کــه گویشــوران از ایــن
حــرف اضافـهی مکانــی در ذهــن دارنــد معنــای «در» اســت .در پایــان ،نتایــج حاکــی
از آن اســت کــه ایــن حــرف اضافـهی مکانــی ،عنــر متحـ ّرک ( )TRو عنــر ثابــت
( )LMرا چنــان بههــم ربــط میدهــد کــه عنــر متحــ ّرک بــه مثابــهی «ظــرف» و
عنــر ثابــت بــه مثاب ـهی «مظــروف» درون ظــرف در نظــر گرفتــه میشــود .از ایــن
رو ،طــرحوارهی تصــوری حجمــی را طــرحوارهی ظــرف و مظــروف نیــز مینامنــد
کــه بــه صــورت زیــر منایــش داده میشــود (ســعید.)1997:309،

X

 1-5معانی مجزای حرف اضافهی مکانی/naw/
حــرف اضافـهی  /naw/یکــی از حــروف اضافـهی مــورد اســتفاده در گویــش کُــردی
1 mapping

ُ
استعارهی فضا در کردی :بررسی حرف اضافهی مکانی

55

کلهــری اســت کــه گویشــوران در بافتهــای مختلــف آن را بــا معانــی متفــاوت و
مرتبــط بــا هــم بــه کار میبرنــد .بـه منظــور بررســی چندمعنایــی ایــن حــرف اضافــه،
در ذیــل بــه تحلیــل و واکاوی معانــی مختلــف ایــن حــرف اضافــه کــه گویشــوران
در بافتهــای مختلــف بــه کار میبرنــد ،میپردازیــم .شــایان ذکــر اســت کــه
در هم ـهی معانــیِ ایــن حــرف اضافــه مکانــی ،معنــای «تــوی» کــه نشــانهی حجــم
اســت بــه گونـهای نهفتــه ،منایــان اســت .بــه عبارتــی ،بــه جــای ایــن حــرف اضافــه
در همــهی بافتهــا و معانــی مختلــف میتــوان مفهــوم «در» را در زبــان فارســی
معادلگزینــی کــرد.
 .1مفهوم رسمنون
اولیــن معنــا و مفهومــی کــه از حــرف اضافــهی  /naw/بــه ذهــن میآیــد ،درواقــع
هــان معنــای رسمنــون ایــن حــرف اضافــه ب ـه حســاب میآیــد.
 .1الف .مفهوم «در»
مفهــوم و معنــای اولی ـهای کــه از حــرف اضاف ـهی  /naw/ابتــدا بــه ذهــن گویشــور
کُردزبــان متبــادر میکنــد ،درواقــع ،معنــای «در» اســت کــه در بافتهــای دیگــر،
معانــی مختلفــی دارد کــه در ذیــل بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت .منونههــای زیــر
مؤیــد ایــن مطلــب هســتند.
hæs.

færæj

zendegi moškelat

		1. naw

voʤu:d daræd.

zejadi

zendegi moškelat

		dær

«توی (در) زندگی مشکالت زیادی وجود دارد».

TR

		

LM

2. naw		reštæj		zæbanšenasi
zabanšenasi

		reštaje

LM

		dær

			

« توی (در) رشتهی زبانشناسی».
 .2خوشهی چند معنایی
حــرف اضافـهی  /naw/در مفهــوم و معنــایِ دیگــر حــروف اضافــه ،بهغیــر از حــرف
اضافــه «در» نیــز بــه کار مـیرود کــه کاربــرد آنهــا را میتــوان در مفاهیــم مجــزای آن
در جملههــای ذیــل مشــاهده منــود.
 .2الف .معنای «در طولِ /در مدّ ِ
ت»
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یکــی از مفاهیــم حــرف اضافــهی  /naw/نشــان دادن «بــازهی زمانــی» ،یعنــی
مدتزمــان اســت کــه مثالهــای زیــر ایــن مفهــوم را بهخوبــی تأییــد میکننــد.
نکتـهی ایــن معنــا آن اســت کــه از حــرف اضافـهی  /naw/در ایــن مفهــوم بــرای بیــان
«ظرفیــت زمانــی» اســتفاده میکنیــم.
direm.

mohemiɈ

ʤælæsæj

mohemi daræm.

		ʤælæseh -je

sæwz

Ɂæst.

geʤajg

sæbz

«توی (در فصل) بهار همه جا سبز است».
xwænem.

mixanæm.

dær Ɂi:n hæftæ

TR

«توی (در این) هفته جلسهی مهمی داریم».
-æ.

		3. naw hæftæ
LM

wæhar

hæme ʤa

bæhar

TR

LM

ø

4. naw

dærsæjlem

dær zæmane

ruž
ruz

dærshajæm ra

5. naw
dær tulɛ

TR

LM

Ɉerd.

Ɂænʤam

karæjlem

hæftæ

šod

Ɂænʤam

karhajæm

dær tulɛ hæftæ

«توی (در طول) روز درسهایم را میخوانم».

«توی (در طول) هفته کارهایم انجام شد».
waʤebæ.

waʤebe

ružæ Ɉerden

TR

LM

ræmæzan

mang

ræmæzan ruzeh Ɉereftæn
TR

«توی (در طول) ماه رمضان ،روزهگرفنت واجب است».

6. naw

7. naw

dær tulɛ mah

LM

Ɉɛrd.

sæxt

næbajæd

sæfær

8. naw

Ɉɛreft.

sæxt

næbajæd

sæfær

dær tulɛ

«توی (در طول) سفر نباید سخت گرفت».

zemsan.

LM
særde

šæwe

9. naw

ُ
استعارهی فضا در کردی :بررسی حرف اضافهی مکانی

zemestan.

šæbe

særde

zendeɈi.
zendeɈi.

10. naw
dær tulɛ

LM

«توی (در طول) زندگی».

-a.

sæxt
sæxt

ranændeɈi
ranændeɈi

«رانندگی در زمان (توی) برف سخت است».
dæs.

kæmæ

mikonæm

«در زمان (توی) رسما دستکش میپوشم».
dærs xwæne.

11. naw

wæfr

dær zæmane (tu:) bærf

TR

dæst.

dær tulɛ

LM

«توی (در طول) شب رسد زمستان».

Ɂæst.
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LM
dæskeš

dæskeš

12. naw

særma

dær zæmane(tu:) særma

TR

Ɂemtanægan færæ

LM
naw

13. ʔæli

ʔæli dær zæmane(tu:) Ɂemtehanat zijad dærs mixanæd.
LM

TR

«علی در زمان (توی) امتحانات زیاد درس میخواند».
 -2ب .معنایِ «درونِ /داخلِ »
معنــایِ دیگــری کــه از حــرف اضافــهی  /naw/در بافتهــای مختلــف بــه دســت
میآیــد ،معنــا و مفهــوم «درونِ یــا داخــلِ چیــزی» اســت کــه مثالهــای زیــر
بهخوبــی مؤیــد آن اســت کــه در آنهــا عنــر متح ـ ّرک در درون عنــر ثابــت کــه
در اینجــا بــه مثاب ـهی ظرفــی در نظــر گرفتــه میشــود ،قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
منونههــا ،آنچــه کــه پــس از حــرف اضافــهی  /naw/میآیــد بــه عنــوان عنــر
ثابــت و چیــزی کــه در ارتبــاط بــا آن عنــر ثابــت بــدان اشــاره میشــود ،بــه عنــوان
عنــر متحــ ّرک در نظــر گرفتــه میشــود .نکتــهی حائــز اهمیــت ایــن مفهــوم ،آن
اســت کــه در اینجــا از حــرف اضافــه مکانــی  /naw/بــرای بیــان «ظرفیــت مکانــی»
اســتفاده میکنیــم.
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14. naw
daxele

15. Ɂi:
Ɂi:n

bærɈæ

pišnæhadæjl

nusejas.

bærɈe

pišnæhadha

nevešteh šodeh.

LM

TR

ʤomlæ

naw

ʤomle

.»«پیشنهادات توی (داخل) برگه نوشته شده است

kataw

tu:je

ketab

TR
16. Ɂæra
bæraje

nusejas.

nevešteh šodeh.

LM

je

Ɉelæ

jek

Ɂædæd

».«این جمله توی (داخل) کتاب نوشته شده است

nan

naw

nan

sæf

wesam.

daxele sæf

Ɂi:stadæm.

LM
17. naw
tu:

18. naw
tu:

19. naw
tu:

Ɂajna

xwa

Ɂajne

xod

LM

TR

-d

bun.

-et o

otaq

Ɉærmæ.

otaq

Ɉærme

LM

TR

ʤængæl

xwæšæ.

ʤængæl

xoše

daxele

bærgæ

bebin.

.»«خودت را توی (داخل) آیینه ببین

.»«توی (داخل)اتاق گرم است

Ɂesm -et

bærɈe

21. naw

fekr

benus.

Ɂesm -et o

LM

TR
-et

TR

.»«برای خرید یک عدد نان توی (داخل) صف ایستادم

LM
20. naw

58

bi:

-m.

.»«توی (داخل) جنگل خوش است

benevis.

.»«اسمت را توی (داخل) برگه بنویس
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tu:

fekr

to

bu:d -æm

LM
22. daleɈ

TR

-em

madær -æm

ha

naw

hæwš.

Ɂæst

tu:je

hæjat.

TR
23. mariɈ
mari

LM
ha

naw

Ɂæst

tu:

daxele

ʤæɁbe.
LM

Ɂi:nternet

wæ

Ɂi:nternet

tu:je

zeg

be

-em

donbal -æš

beɈærd.

».«توی (داخل) اینرتنت به دنبالش بگرد

žan

kæj.

dærd

mi:konæd.

šekæm -æm

TR

26. naw

Tehran

Ɂajem

tu:je

Tehran

Ɂadæm

LM

TR

27. zendeɈi

wæ

naw

zendeɈi

dær

daxele

TR

».«توی (داخل) شکمم درد میکند
gom
gom

šæhr
šæhr
LM

qam -o

beɈærd.
LM

LM

28. naw

».« ماری توی (داخل) جعبه است

minæj

TR
25. naw

.»« مادرم توی (داخل) حیاط است

ʤæɁbæ.

TR
24. naw

.»« تو فکرت بودم

ʤijaee.

bu.
mi:še.

ha

.»«آدم توی (داخل) تهران گُم میشه

Ɂæst

ʤærjan.

ʤærjan.

».«زندگی توی (داخل) شهر در جریان است
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ʤodaee.

«توی (داخل) غم و جدایی».
-æ.

mæxmæsæjg

kaft -j

šærajeti

kam.

mikonam.

kar

kar

mikonæm.

bæd

tu:je

Ɂæli
TR

naw Ɂedaræ -j- e post
Ɂedara -j- e post

hes

Ɂehsas

«دردی توی (داخل) رسم احساس میکنم».
sænɈin

tu:je

LM

«من توی (داخل) ادارهی پست کار میکنم».
kæm.

bæd

naw

29. Ɂæli

LM

«علی توی (داخل) بد رشایطی افتاده است».

bu:d.

qam - o
LM

oftadeh Ɂæst.

bi:

tu:je

særem

læ

naw

LM

31. žaniɈ

dærdi dær

LM

ʤadeh sanɈi:n

man
TR

daxele særæm

ʤadæ

30. mɛn

TR
naw
daxele

32. Ɂi:mru terafic
Ɂemruz terafic
TR

«امروز توی (داخل) جاده ترافیک سنگینی بود».
 1-1-5شبکهی معناییِ معناهای مختلف حرف اضافهی مکانی /naw/
جــه بــه معانــیِ بــه دســت آمــدهی حــرف اضاف ـهی  /naw/مشــخص شــد کــه
بــا تو ّ
ایــن حــرف اضافــه بــا معنــایِ رسمنــون «در» ،دارای ســه معنــای متامیــز« ،در»« ،در
طــول/در مـ ّدت» ،و «درون/داخــلِ » اســت و از یــک خوشـهی معنایــی «چندمعنایــی»
تشــکیل شــده اســت .پــس از واکاوی ایــن حــرف اضافـهی مکانــی در کُــردی کلهری،
شــبکهی معنایــی زیــر بــه دســت داده شــد.

ُ
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ِ
مدت
.1الف .در طولِ /در

61

.2ب .درونِ /داخلِ
 2خوشهی چندمعنایی

 1مفهوم اولیه (معنایِ رسمنون «در»)

 -6نتیجهگیری
پژوهــش حــارض بــا مترکــز بــر حــروف اضافــه ،بــه بررســی معنایــی حــرف اضافـهی
مکانــی  /naw/در کُــردی کلهــری پرداختــه اســت .نگارنــده بــه منظــور بررســی ایــن
حــرف اضافــه بــا اســتفاده از رویکــرد شــناختی و مفهــومِ طــرحوارهی تصــ ّوری
حجمــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ایــن حــرف اضافــه از ســه معنــای متامیــز
«در»« ،در طــول/در مـ ّدت» و همچنیــن «داخــل/درون» برخــوردار اســت کــه از بیــن
آنهــا ،معنــای «در» بــه عنــوان معنــای رسمنون و ســایر معانــی متامیز آن در خوشـهی
چندمعنایــی جــای گرفتنــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد ،واژههایــی کــه پــس از ایــن
حــرف اضافــه در کُــردی کلهــری بــه کار میرونــد ،همگــی بــه مثابــهی ظرفــی در
نظــر گرفتــه میشــوند کــه مظروفــی را در خــود نگــه میدارنــد .شــایان ذکــر اســت
کــه ایــن حــرف اضافــه ،بیــن موضوعهــای درونــی و بیرونــی محمــول ،رابطــهی
«ظرف/مظروفــی» برقــرار میکنــد .بــه عبارتــی ،حــرف اضافـهی مکانــی  /naw/بیــن
موضوعهایــش رابط ـهای فضایــی -مکانــی برقــرار میکنــد کــه در آن ،عنــر ثابــت
بــه مثاب ـهی ظــرف و عنــر متح ـ ّرک بــه عنــوان مظــروف مفهومســازی میشــوند.
هامنگونــه کــه یافتههــای پژوهــش نیــز نشــان داد ،مفهــوم «تــوی» میتوانــد بــه
جــای آن ســه معنــای مجــزا کــه بــرای حــرف اضافـهی  /naw/در بافتهــای مختلــف
در نظــر گرفتــه شــد ،بــه کار بــرده شــود کــه ایــن مفهــوم بــه بررســی رابطـهی هندســی
عنــر ثابــت و عنــر متح ـ ّرک ،بیــن موضوعهــای یــک محمــول در طــرحوارهی
ن قبیــل پژوهشهــا میتواننــد در امــر آمــوزش چندمعنایــی
حجمــی اشــاره دارد .ای ـ 
حــروف اضافــه بــه زبانآمــوزان مفیــد و مؤثــر واقــع شــوند.
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معناشناســی شــناختی بــا نــگاه ویــژه بــه حــروف اضافـهی مکانــی .رســالهی دکــرای
تخصصــی .دانشــگاه تربیــت مــدرس.
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