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چکیده

ــناختی  ــی معناش ــدف بررس ــا ه ــارض ب ــش ح پژوه

ــی  ــی یک ــه بررس ــا ب ــد دارد ت ــه قص ــروف اضاف ح

از پرکاربردتریــن حــروف اضافــه کُــردی کلهــری/

شــناختی  معنی شناســی  چارچــوب  در   /naw

بپــردازد. ماهیــِت روش انجــام ایــن پژوهــِش کیفــی، 

مصاحبــه  از  داده هــا  اســت.  توصیفی-تحلیلــی 

بــا گویشــوران ایــن گویــش کُــردی بــه دســت 

ــوران  ــد گویش ــه تأیی ــز ب ــا نی ــت آن ه ــده و اصال آم

ــرف  ــن ح ــل ای ــت تحلی ــت. جه ــیده اس ــی رس بوم

اضافــه ی مکانــی، ابــزار نظــری بــه کار گرفتــه شــده 

شــناختی  رویکــرد  در  تصــوری  طرح واره هــای 

هســتند. ایــن پژوهــش ســعی دارد تــا بــا اســتفاده از 

ــه در  ــد ک ــان ده ــی نش ــوری حجم ــرح واره ی تص ط

ــرد،  ــه ی پرکارب ــرف اضاف ــن ح ــِی ای ــبکه ی معنای ش

»در  »درون/داخــل«،  »در«،  متامیــز  معنــای  ســه 

ــی وجــود  ــک خوشــه ی معنای ــّدت« و ی طــول/ در م

ــی »در«  ــان فارس ــه ی آن در زب ــای اولی ــه معن دارد ک

ــی  ــه ی مکان ــرف اضاف ــن ح ــن، ای ــد. همچنی می باش

ــد  ــازی می کن ــوری مفهوم س ــی را ط ــم انتزاع مفاهی

ــه  ــوان ب ــه می ت ــتند ک ــم هس ــی دارای حج ــه گوی ک

ــای  ــد. یافته ه ــارج ش ــا خ ــا از آن ه ــل و ی ــا داخ آن ه

پژوهــش، حاکــی از آن اســت کــه ایــن حــرف اضافــه 

ــک محمــول رابطــه ی  ــن موضوع هــای ی ــی، بی مکان

می کنــد.  برقــرار  »ظرف /مظروفــی« 

کُــردی  مکانــی،  اضافــه  حــروف  کلیدواژه هــا: 

کلهــری، معنی شناســی شــناختی، اســتعاره ی فضــا،  

طــرح واره ی تصــوری حجمــی.

کورتە

ــەوەی واتاناســانەی  ــه ئامانجــی لێکۆڵین ــارە ب ــەم وت ئ

پیتــی وەپاڵ نــان، دەپەرژێتــه ســەر تۆژینــەوەی یەکــێ 

ــوڕی / ــی کــوردی کەڵ ــی وەپاڵ نان ــن پیت ــه بەکارتری ل

naw/ لــه چوارچێــوەی واتاناســیی ناســینیدا. شــێوەی 

ئەنجــام درانــی ئــەم تۆژینــەوه، تەوسیفی-شــیکارانه. 

دادەکان بــه شــێوەی وت ووێــژ لەگــەڵ بێژەرانــی 

ئــەم زاراوه کوردییــەدا کــۆ کراوەتــەوه و بێــژەران 

ــۆ  ــردووه. ب ــند ک ــەنەییەکەیان پەس ــتی و ڕەس دروس

لێکۆڵینــەوەی ئــەم پیتــه، کەرەســەی بەکارگیــراو، 

ــەم  ــینیدایه. ئ ــی ناس ــه لق ــی ل ــێوەی بیرۆکەی تەرح ش

وتــاره هــەوڵ دەدا بــه کەڵــک وەرگرتــن لــه بارســتایی 

تەرح شــێوەی بیرۆکەیــی ئــەوه نیشــان بــدات کــه 

ــێ  ــه، س ــرازی وەپاڵ نان ــەم ئام ــای ئ ــه وات ــه کۆمەڵ ل

ــی/ ــۆی«، »لەدرێژای ــه«، »نێو/ت ــاوازی »ل ــای جی وات

لــه مــاوەی«، هەروەهــا یــەک هێشــووی واتایــی هەیــه 

ــه  ــی فارســیدا ئەبێت ــه زمان ــا ســەرەتاییەکەی ل ــه وات ک

»در«. هەروەهــا ئــەم پیتــه شــوێن نوێنه بــه شــێوەیەک 

مەفاهیمــی ئنتزاعــی دەخاتــه قاڵبــی واتــاوه کــه گوایــه 

ــه  ــه شــێوەیەک کــه دەکــرێ بڕۆیت ــه ب بارســتاییان هەی

نێویانــەوه یــا لێیانــەوه وەدەرکــەوی. دەســکەوتەکانی 

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە ئــەوه نیشــان دەدەن کــه ئــەم 

ــوان بابەتەکانــی واتایێکــدا  ــه نێ ــه ل ئامــرازی وەپاڵ نان

پێوەندیــی »شوێن/ناوشــوێنی« پێک دەهێنــێ.

وەپاڵ نانــی  ئامــرازی  ســەرەکی:  وشــەگەلی 

شــوێن نوێن، کــوردی کەڵــوڕی، وتاناســیی ناســینی، 

بارســتایی دار. تەرح شــێوەی  شــوێن،  خــوازەی 
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1- مقّدمه

ــن در  ــردی نوی ــوان رویک ــه عن ــوان ب ــی1 را می ت ــان شناسی شناختـ ــکرد زبـ رویـ

ــاد  ــه ی هفتـ ــه ده ــایی آن ب ــور و شکوفـ ــه ظهـ ــامر آورد ک ــه ش ــی ب زبان شناس

ــی  ــان شناسان غرب ــن حــوزه را زبـ ــار در ای ــردد و بیشــرتین آثـ ــاز می گـ ــالدی ب می

ــه  ــا ب ــد این ه ــون4 )1980( و مانن ــکاف3 و جانس ــر2 )1987(، لی ــه النگاک از جمل

ثبــت رســانده اند. در دنیایــی کــه بیشــرت علــوم، تکنولـــوژی ها، اهــداف، مفاهیـــم 

و روش هـــا را از هــم بــه عاریــت می گیرنــد، زبـــان شناسی شــناختی در نتیجــه ی 

تأثیرپذیــری زبان شناســی از روان شناســی شــناختی و روان شناســی گشــتالت5 

بوجــود آمــد ایوانــز6 و گریــن7، )2006: 3(. آن هــا )هــامن( بــر ایــن باورنــد کــه در 

ــل: ــرد از قبی ــاره ک ــی اش ــه ویژگی های ــوان ب ــی می ت ــرد شناختـ رویکـ

الف( در این رویکرد، مقوله بندِی عنارِص زبانی از نوع رسمنون8 است.

ــدق و  ــنجش ص ــر س ــی ب ــه مبتن ــود ک ــی می ش ــی تلق ــاختاری ذهن ــا س ب( معن

ــت. ــذب نیس ک

ج( معانی بر اساس ساختارهای هندسی، فضایی و ذهنی شکل می گیرند.

د( طرح واره هــای تصــوری9 کــه ســاختاری فضایــی دارنــد، بــه عنــوان اصلی تریــن 

الگوهــای شــناختی در نظــر گرفتــه می شــوند.

ــک  ــن ی ــور منادی ــناختی، به ط ــرد ش ــن )2006( رویک ــز و گری ــاور ایوان ــه ب ب

ــا در  ــل معن ــی تحلی ــه عبارت ــد، ب ــر می گزین ــی را ب ــه معن ــرةاملعارفی10 ب رویکــرد دائـ

ــه  ــه وج ــن، هیچ گون ــتگی دارد. بنابرای ــی بس ــش دائرةاملعارف ــه دان ــرد ب ــن رویک ای

متایــز قاعده منــدی میــان معنی شناســی و کاربـــرد شناســـی قائــل نیســتند، چــرا کــه 

ایــن رویکــرد معتقــد اســت کــه هیــچ متایــز قاعده منــدی میــان معنــای هســته ای11 از 

یــک ســو و کاربـــردشناسی، یعنــی معنــای فرهنگی-اجتامعــی از ســوی دیگــر وجــود 

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 می شــود تنهــا دانــش دائرةاملعارفــی وجــود دارد، 

ــم  ــرای کلــامت در نظــر می گیری ــی کــه مــا ب ــل اســت کــه دانــش و معنای ــدان دلی ب

مجموعــه ای منظـــم و سازماندهـــی شــده ای نیســت. زبـــان شناسان شــناختی، دانش 

ــه  ــه ب ــد ک ــش می دانن ــه از دان ــاختار یافتـ ــی س ــواِن نظام ــه عن ــی را ب دائرةاملعارف

عنــوان یــک شــبکه ی ســازماندهی یافتــه اســت. پژوهــش حــارض قصــد دارد تــا بــه 

ــردی کلهــری  ــه ی /naw/ در کُ ــا مطالعــه ی حــرف اضاف بررســی اســتعاره ی فضــا1 ب

ــردازد.  ــی2 بپ ــوری حجم ــرح واره ی تص ــوم ط ــناختی و مفه ــرد ش ــاس رویک ــر اس ب

بــر ایــن اســاس، پژوهــش حــارض بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش اســت کــه 

ــوری  ــای تص ــوم طرح واره ه ــی و مفه ــه ی مکان ــروف اضاف ــث ح ــن مبح ــاط بی ارتب

ــرح واره ی  ــوم ط ــه مفه ــود ک ــه می ش ــت؟ مالحظ ــه اس ــناختی چگون ــرد ش در رویک

ــد.  ــی ملمــوس دارن ــه ی مکان ــا مبحــث حــروف اضاف ــاط تنگاتنگــی ب تصــوری ارتب

ــه  ــه ی /naw/ از س ــرف اضاف ــه ح ــود ک ــخص می ش ــش مش ــن پژوه ــن، در ای بنابرای

معنــای متامیــز »در«، »در طــول« و »داخــل/درون چیــزی« و همچنیــن یــک خوشــه ی 

معنایــی برخــوردار اســت کــه معنــاِی »در« بــه عنــوان معنــای رسمنــون و ســایر معانی 

بــه عنــوان معانــی مجــزای آن در نظــر گرفتــه می شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن 

ــرف/ ــه ی »ظ ــول3، رابط ــی محم ــی و بیرون ــای درون ــن موضوع ه ــه، بی ــرف اضاف ح

ــر  ــرف و عن ــه ی ظ ــه مثاب ــت5 ب ــر ثاب ــه در آن، عن ــد ک ــرار می کن ــروف4« برق مظ

ــه از  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــوند. ش ــازی می ش ــروف مفهوم س ــوان مظ ــه عن ــّرک6 ب متح

هــر ســه معنــای مذکــوِر ایــن حــرف اضافــه، معنــای »تــوی« برداشــت می شــود کــه 

ــه بررســی رابطــه ی هندســی عنــر ثابــت و عنــر متحــّرک، بیــن موضوع هــای  ب

یــک محمــول در طــرح واره ی تصــوری حجمــی اشــاره دارد.

پژوهــش حــارض شــامل شــش بخــش اســت. بخــش دوم بــه پیشــینه ی پژوهــش 

ــام  ــی انج ــه روش شناس ــوم ب ــش س ــت. بخ ــه اس ــا آن پرداخت ــط ب ــات مرتب و مطالع

پژوهــش اشــاره می کنــد. در بخــش چهــارم بــا مبانــی نظــری مرتبــط بــا طرح واره هــای 

تصــوری پرداختــه می شــود. 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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ــری پژوهــش بررســی می شــود.  naw/ اختصــاص دارد و در بخــش آخــر، نتیجه گی

2- پیشینه ی پژوهش 

ــه  ــام گرفت ــای انج ــه ی پژوهش ه ــان هم ــده، از می ــتجوهای نگارن ــه جس ــه ب ــا توّج ب

ــر پژوهشــی کــه در خصــوص حــروف  ــک اث ــه، تنهــا ی در خصــوص حــروف اضاف

اضافــه کُــردی کلهــری انجــام گرفتــه اســت مشــاهده شــد. دهقــان )1397( پژوهشــی 

ــه ی wægærd/ ،/wæ/ ،//læ/ و / ــروف اضاف ــی ح ــوان »بررســی چندمعنای ــا عن ب

ــردِی کلهــری بــر اســاس رویکــرد شــناختی" انجــام داده  اســت. وی در  wæpi/ در کُ

 /wægærd/ ،/wæ/ ،/læ/ پژوهــش خــود بــه بررســی چندمعنایــی حــروف اضافــه ی

ــی  ــرد چندمعنای ــاس رویک ــر اس ــا ب ــت، ت ــه اس ــری پرداخت ــردی کله و/wæpi/ در کُ

اصول منــد کــه یکــی از رویکردهــای مطــرح شــده از ســوی ایوانــز و گریــن )2006( 

اســت، بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه کدام یــک از معانــی ایــن حــروف 

اضافــه، معنــاِی اولیــه و یــا رسمنــون و کــدام یــک بــه عنــوان معانــی حاشــیه ای یــا 

ــان  ــش نش ــای پژوه ــوند. یافته ه ــه می ش ــر گرفت ــزای آن در نظ ــته ای و مج غیرهس

ــا  ــم ب ــای ه ــه ج ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــون /læ/ و /wæ/ ، ک ــاِی رسمن ــه معن داد ک

ــه  ــت ک ــد، »از« اس ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــرد یکس ــان و کارب ــای یکس معن

در شــبکه ی معنایــی آن هجــده معنــای متامیــز و پنــج خوشــه ی معنایــی وجــود دارد، 

ــای  ــز، در دو معن ــای متامی ــن هجــده معن ــر ای ــه /wæ/، عــالوه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ــه کار رود. از  ــا ب ــد در آن جایگاه ه ــه /læ/ منی توان ــی رود ک ــه کار م ــر ب ــز دیگ متامی

ــای  ــی آن بیســت معن ــوده و در شــبکه ی معنای ــای رسمنــون /wæ/ »از« ب ــن رو معن ای

ــه در  ــا« می باشــد ک ــاِی رسمنــوِن/wægærd/ »ب ــده اســت. معن ــه دســت آم مجــزا ب

ــود دارد.  ــی وج ــه ی معنای ــه خوش ــز و س ــای متامی ــازده معن ــی آن ی ــبکه ی معنای ش

ــامل  ــت و ش ــه« اس ــون »ب ــای رسمن ــه ی /wæpi/ دارای معن ــرف اضاف ــن ح همچنی

پنــج معنــای متامیــز و دوخوشــه ی معنایــی اســت. ایامنــی )1395( در پژوهشــی بــا 

عنــوان بررســی معانــی حــروف اضافــه در مــنت قــرآن مجیــد از منظــر معنی شناســی 

ــه ی  ــروف اضاف ــن ح ــن و پرمعناتری ــدادی از پرکاربردتری ــی تع ــه بررس ــناختی ب ش

ــه  ــناختی پرداخت ــی ش ــر معنی شناس ــد از منظ ــرآن مجی ــی در ق ــان عرب ــی زب مکان

اســت. او بیــان مــی دارد کــه در توصیــف حــروف اضافــه ی مکانــی، بررســی رابطــه ی 

هندســی عنــر متحــّرک و عنــر ثابــت و رابطــه ی نقشــی بیــن آن هــا 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 می گــردد کــه هیــچ ارتبــاِط 

ــا  ــناختی، ادع ــرد ش ــه در رویک ــت، در حالی ک ــا نیس ــن آن ه ــدی بی ــم و نظام من منظ

ایــن اســت کــه بیــن معانــی هــر حــرف اضافــه ارتبــاِط منســجم و منظمــی وجــود دارد 

ــی  ــه صــورت طــرح واره ای منایــش داده می شــود و ســایر معان ــای رسمنــون ب و معن

توســط ســاز و کارهایــی شــناختی همچــون اســتعاره و مجــاز از آن معنــای رسمنــون 

ــوان  ــا عن ــی ب ــکاران )1390( در پژوهش ــدی و هم ــن، زاه ــوند. همچنی ــتق می ش مش

»شــبکه ی معنایــی حــرف اضافــه ی فارســی »از« در چهارچــوب معنی شناســی 

ــا  ــا ب ــد. آن ه ــی کرده ان ــی بررس ــان فارس ــه ی »از« را در زب ــرف اضاف ــناختی«، ح ش

ــایی  ــه شناس ــرد، ب ــن رویک ــون در ای ــوم رسمن ــناختی و مفه ــرِد ش ــتفاده از رویک اس

معنــاِی اولیــه یــا هســته ای و دیگــر معانــِی متامیــز و یــا غیرهســته ای حــرف اضافــه 

»از« در زبــان فارســی پرداخته انــد. آن هــا نشــان داده انــد کــه مفهــوم رسمنــون 

حــرف اضافــه ی »از« بــه عنــوان مفهــوم کانونــی در شــبکه ی معنایــی ترســیمی مــورد 

ــد.  ــایی کرده ان ــز شناس ــعب از آن را نی ــز منش ــی متامی ــه و معان ــرار گرفت ــان ق نظرش

ــه ی  ــروف اضاف ــی ح ــی معان ــوان "بررس ــا عن ــی ب ــخ مهند )1389( در پژوهش راس

مکانــی فرهنــگ ســخن براســاِس معنی شناســی شــناختی« بــر ایــن بــاور اســت کــه 

هــر فرهنگ نــگاری بــا معنــی رس و کار دارد و آشــنایی بــا تعاریــف متفــاوت معنــی و 

رویکردهــای مختلــف معنی شناســی، امــری حائــز اهمیــت اســت. وی تــالش کــرده 

اســت تــا نحــوه ی نگــرش بــه معنــی در معنی شناســی را بــه خوبــی معرفــی کنــد و 

ــذارد. او  ــز می گ ــی متای ــگ وار و دایرةاملعارف ــاِی فرهن ــان دو معن ــر می ــن منظ از ای

ــی را مــورد بررســی  ــی حــروف اضافــه ی مکان ــن پژوهــش نحــوه ی ثبــت معان در ای

ــن  ــناختی در تعیی ــی ش ــا معنی شناس ــنایی ب ــه آش ــت ک ــان داده اس ــرار داده و نش ق

ــکاران  ــام و هم ــد. گلف ــک می کن ــگاران کم ــه فرهنگ ن ــا ب ــل مدخل ه ــاِی کام معن

)1388( در پژوهشــی بــا عنــوان »رویکــرد معناشناســی شــناختی بــه حــروف اضافــه ی 

مکانــی زبــان فارســی از منظــر آموزشــی، مطالعــه ی مــوردی: حــرف اضافــه ی »در«، 

در واقــع بــه دنبــال راهــی بــرای پیــدا کــردن ارتبــاط معنایــی میــان معانــی مختلــف 

ــیم  ــا را ترس ــی آن ه ــِط معنای ــبکه ی رواب ــا ش ــد ت ــی بوده ان ــه ی مکان ــروف اضاف ح

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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ــن آن هــا وجــود  ــاداری بی ــاط معن ــچ ارتب ــه شــده اســت کــه هی ــه در نظــر گرفت اضاف

نــدارد، در حالی کــه از منظــر شــناختی چنیــن نیســت. ایــن پژوهــش روش کارآمدتــر 

ــن  ــد. در ای ــه می دان ــای اولی ــر معن ــی ب ــط و مبتن ــی مرتب ــبکه ِی معنای ــه ی ش را ارائ

پژوهــش نشــان داده شــده اســت کــه رویکــرد معنی شناســی شــناختی تبییــن بهــرتی 

از ســاختار معنایــی حــروف اضافــه ی مکانــی بــه طــور کلـّـی و حــرف اضافــه ی »در« 

ــش  ــده ی پژوه ــه نگارن ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، و ای ــه می ده ــاص ارائ ــور خ ــه ط ب

حــارض ایــن شــبکه ی شــعاعی از معانــی مرتبــط را در خصــوص حــرف اضافــه ی /

naw/ در کُــردی کلهــری مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می دهــد. یوســفی راد )1387( 

ــی در  ــان فارس ــه ی زب ــروف اضاف ــی ح ــوان بررس ــا عن ــود ب ــرتی خ ــاله ی دک در رس

ــه  ــی ب ــه ی مکان ــروف اضاف ــه ح ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــناختی ب ــی ش ــوب معناشناس چارچ

بررســی معناشــناختی حــروف اضافــه ی زبــان فارســی پرداختــه اســت. وی بــر ایــن 

ــر اســاس رابطــه ی  ــوان ب ــی را می ت ــای حــروِف اضافــه ی مکان ــاور اســت کــه معن ب

ــه ی  ــروف اضاف ــی ح ــرد معنای ــه کارب ــد ک ــان می کن ــرد و بی ــه درک ک ــکل و زمین ش

زبــان فارســی آن چنــان گســرتده اســت کــه طبــق پیکــره ی pldb، دومیــن، ســومین و 

چهارمیــن واژه هــای پربســامد زبــان فارســی؛ یعنــی، حــروف اضافــه ی »در«، »بــه« و 

»از« همگــی حــروف اضافــه ی مکانــی هســتند کــه تنهــا حــرف ربــط »و« بــر آن هــا 

پیشــی گرفتــه اســت. نگارنــده بــا بررســی حــروف اضافــه ی مکانــی نشــان داده اســت 

کــه برخــالف آنچــه کــه در دســتور ســنتی بــه آن اشــاره شــده اســت، کاربــرد حــروف 

اضافــه بســیار ســاختمند اســت و معنــای مکانــی آن هــا، کــه هــامن معنــای رسمنــون 

اســت، بــه کمــک ســاز و کارهــای شــناختی بــه ویــژه اســتعاره و مجــاز بــه معانــی 

ــود.  ــوط می ش ــر آن مرب دیگ

3- روش شناسی پژوهش

ــای  ــت. داده ه ــی اس ــوع توصیفی-تحلیل ــی و از ن ــارض، کیف ــش ح ــت پژوه ماهی

ــرب  ــردی در غ ــان کُ ــای زب ــی از گویش ه ــری )یک ــردی کله ــش کُ ــش از گوی پژوه

ــه  ــده ک ــی نگارن ــش زبان ــاس دان ــر اس ــا ب ــت. داده ه ــده اس ــع آوری ش ــران( جم ای

گویشــور بومــی کلهــری اســت و نیــز از طریــق مصاحبــه بــا گویشــوران و بــه صــورت 

میدانــی جمــع آوری شــده و اصالــت آن هــا نیــز مــورد تأییــد گویشــوران اصیــل ایــن 

ــرد  ــرح در رویک ــای مط ــا ابزاره ــارض ب ــش ح ــت و پژوه ــه اس ــرار گرفت ــش ق گوی
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شــناختی و بــر اســاس مفهــوم طــرح واره ی تصــوری حجمــی بــه توصیــف و تحلیــل 

ــه اســت.  آن هــا پرداخت

4- چارچوب نظری پژوهش

در معنی شناســی شــناختی می تــوان از مفاهیمــی نــام بــرد کــه در متامــی نظریه هــای 

ــی از  ــد. یک ــامر می رون ــه ش ــا ب ــادی آن ه ــول بنی ــد و از اص ــرد  ثابت ان ــن رویک ای

اصــول مهــم در معنی شناســی شــناختی ایــن اســت کــه ســاختار مفهومــی1 بدمننــد2 

اســت، دیگــر ایــن کــه ســاختار معنایــی هــامن ســاختار مفهومــی اســت. جانســون 

)1987( بــا معرّفــی مفهــوِم طرح واره هــای تصــوری بــر ایــن بــاور بــود کــه تجربیــات 

جســمی انســان بــا ایــن طرح واره هــا در شــناخت او از جهــان پیرامونــش نشــان داده 

ــر آن  ــود را ب ــه خ ــز توج ــه نی ــن مطالع ــه ای ــا ک ــن طرح واره ه ــی از ای ــود، یک می ش

ــر  ــا کمــی تأمــل در منونه هــای زی معطــوف داشــته، طــرح واره ی حجمــی اســت. ب

ــرد. ــرح واره را درک ک ــن ط ــده در ای ــی مطرح ش ــاختار مفهوم ــوان س می ت

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                   

هامن گونــه کــه از جمله هــای بــاال پیداســت، مفاهیــم انتزاعــی »فکــر«، 

ــه  ــی ک ــده اند، گوی ــازی ش ــوری مفهوم س ــی« ط ــم و جدای ــان« و »غ ــام«، »امتح »ک

دارای حجــم3 هســتند و همگــی بــه مثابــه ی ظرفــی تلّقــی شــده اند )نقطــه ی ارجــاع( 

ــر  ــه ی عن ــه مثاب ــن« ب ــامر« و »م ــن«، »بی ــی »حس ــی4، یعن ــای بیرون ــه موضوع ه ک

ــا  ــا از آن ه ــل و ی ــا داخ ــه آن ه ــوان ب ــد و می ت ــرار گرفته ان ــا ق ــّرک در درون آن ه متح

1 conceptual structure
2 embodied
3 containment
4 external argument
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خــارج شــد. بــه بــاوِر راســخ مهنــد )1392( دلیــل ایــن امــر، آن اســت کــه شــناخِت ما 

از مفاهیــِم ذهنــی بــر پایــه ی مفاهیــم عینــی شــکل می گیــرد، و ایــن مفاهیــم عینــی 

ــناختی ها،  ــد ش ــن، از دی ــوند. بنابرای ــه می ش ــا تجرب ــدن م ــم و ب ــیله ی جس ــه وس ب

ــی  ــای عین ــاس واقعیت ه ــر اس ــه ب ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــوق، زمان ــالت ف درک جم

ســنجیده شــوند.

ــه ی  در واقــع، حجــم نوعــی طــرح واره ی تصــوری اســت کــه در آن، ایــن تجرب

بدمننــد اســت کــه موجــب درک معنــا می شــود. لیــکاف )1987: 38( بــر ایــن بــاور 

اســت کــه درک جمله هــای )الــف...د( بــاال، بــه واســطه ی درک مفاهیــم اســتعاری 

ــم  ــای مفاهی ــه حوزه ه ــم ب ــوری حج ــرح واره ی تص ــه در آن ط ــرد ک ــورت می پذی ص

ــتعاره ی  ــن اس ــه ای ــوان ب ــاس، می ت ــن اس ــر همی ــوند. ب ــته1 می ش ــی نگاش انتزاع

مفهومــی2 اشــاره کــرد کــه »حالت هــا حجــم هســتند«. بنابرایــن، درک مــا از حجــم 

ــز  ــی نی ــای انتزاع ــه حوزه ه ــد ب ــد می توان ــن درک بدمنن ــا ای ــود، ام ــد می ش بدمنن

گســرتش یابــد )لیکاف،1987؛جانســون،1987؛ تاملــی،2000؛ ایوانز و گریــن،2006(. 

ــه در  ــوزه از تجرب ــک ح ــازی ی ــق آن، مفهوم س ــه از طری ــت ک ــی اس ــتعاره، روش اس

ــر اســت و  ــدأ3 معمــوالً انتزاعی ت ــان می شــود. حــوزه ی مب قالــب حــوزه ای دیگــر بی

ــر. ــر و عینی ت ــد4 ملموس ت ــوزه ی مقص ح

ــروف  ــی ح ــل معنای ــوب تحلی ــه در چارچ ــد ک ــز )2003( معتقدن ــر و ایوان تایل

ــت اســت: یکــی هــامن  ــز اهمی ــه حائ ــه و تشــخیص مفهــوم رسمنــون دو نکت اضاف

رابطــه ی مکانی-فضایــی اســت کــه عنــر متحــرک )TR( و عنــر ثابــت )LM( را 

بــه هــم مرتبــط می کنــد، و دیگــری جنبــه ی کاربــردی آن اســت کــه ایــن دو عنــر 

را نشــان می دهــد. هــر حــرف اضافــه، رابطــه ای فضایــی بیــن ایــن دو عنــر اســت 

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــری مکانی-فضای ــود منظ ــّور می ش ــه تص ک

ــن دو عنــر  ــر ترکیــب ای ــد کــه عــالوه ب ــن باورن ــر ای ــر5)2004( ب ــز و تایل ایوان

بــا هــم، آنچــه کــه در اینجــا حائــز اهمیــت اســت، مفهــوم انگیــزش6 اســت کــه بــه 

ــرای  ــرد. ب ــز در برمی گی ــردی" را نی ــک "عامــل کارب ــه، ی ــک حــرف اضاف وســیله ی ی

1 mapping
2 conceptual metaphor
3 source domain
4 target domain
5 A.Tyler
6 motivation
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مثــال، در حــرف اضافــه ی انگلیســی /in/ ترکیــب مکانی-فضایــی، در برگرفــنت عنر 

متحــّرک را بــه وســیله ی عنــر ثابــت نشــان می دهــد )تاملــی، 2000(. امــا "عامــل 

ــرد.  ــم را در برمی گی ــوم حج ــردی"، مفه کارب

بــه بــاوِر جانســون )1987( عامــل کاربــردِی حجــم، مــواردی همچــون موقعیــت، 

تعییــن حــدود و احتــامل پنهان شــدن عنــر متحــّرک را در خــود دارد. 

ــی  ــع، منبع ــا در واق ــن انگیزش ه ــکاف )1987( ای ــه ی لی ــوب مطالع در چارچ

ــده  ــع عم ــه منب ــاس آن، س ــر اس ــه ب ــوند ک ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــرای چندمعنای ب

ــای  ــاز و طرح واره ه ــتعاره ، مج ــد از: اس ــه عبارتن ــود دارد ک ــی وج ــرای چندمعنای ب

 /naw/ ــه ی ــرف اضاف ــای ح ــی معن ــا بررس ــاط ب ــارض در ارتب ــش ح ــوری. پژوه تص

ــای  ــی طرح واره ه ــوق، یعن ــه گانه ی ف ــوارد س ــی از م ــه یک ــا ب ــری تنه ــردی کله در کُ

تصــوری و بــه طــور ویــژه، طــرح واره ی حجمــی اشــاره دارد کــه در ذیــل بــه تفصیــل 

ــت. ــم پرداخ آن خواهی

4-1 طرح واره های تصوری

طــرح واره ی تصــوری یکــی از ســاخت های مفهومــی دارای اهمیــت در پژوهش هــای 

معناشناســان شــناختی بــه حســاب می آیــد. بــه بــاور جانســون )1987( طرح واره هــای 

ــکیل  ــتعاره را تش ــای اس ــر بن ــناختی زی ــاخت ش ــری از س ــطح اولیه ت ــوری س تص

می دهنــد و بــر ایــن اســاس، امــکان ارتبــاط تجربیــات فیزیکــی مــا را بــا حوزه هــای 

ــن  ــوی،1379:373(. ای ــد )صف ــم می آورن ــان فراه ــر زب ــری نظی ــناختی پیچیده ت ش

ــد کــه از تعامــالت روزمــره ی  طرح واره هــا، از ســاختاری ســاده و اساســی برخوردان

ــد.  ــا جهــان خــارج شــکل می گیرن مــا ب

ــوری  ــای تص ــه طرح واره ه ــد ک ــان می دارن ــمید2 )1996: 108( بی ــرر1 و اش اونگ

ســاختارهایی شــناختی هســتند کــه »مســتقیامً از تجربــه ی جســامنی روزمــرّه 

ــر مفهــوم طرح واره هــای  ــد ب ــکاف )1987:44( ضمــن تأکی اســتخراج می شــوند«. لی

ــای  ــان طرح واره ه ــی می ــیار طبیع ــط بس ــی رواب ــه »برخ ــی دارد ک ــان م ــّوری بی تص

تصــوری هســت کــه انگیــزه ی چندمعنایــی اســت«. بــه همیــن منظــور اســت کــه مــا 

تصــّور معینــی از مثــالً رابطــه ی ظــرف و مظــروف داریــم کــه بــا اعــامل و درک آن، 

ــنت«، »در راه  ــام رف ــوی ک ــادن«، »ت ــون »در درد و رس افت ــی همچ ــی عبارت های معان

ــم. ــا را می فهمی ــد آن ه ــی« و مانن ــته ی زبان شناس ــودن«، »در رش ب

1 H. J. Ungerer
2 F. Schmid
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 /naw/ 5- بررسی معنایی حرف اضافه ی مکانی

ــه ی  ــرف اضاف ــی ح ــا بررس ــناختی را ب ــی ش ــت زبان شناس ــش، اهمی ــن پژوه در ای

ــرح واره ی  ــاس ط ــر اس ــه ب ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــنی می ت ــه روش ــی /naw/ ب مکان

ــوس و  ــوزه ی ملم ــک ح ــی ی ــت1 معنای ــوان نگاش ــه می ت ــی، چگون ــوری حجم تص

عینــی را بــه یــک حــوزه ی انتزاعــی نشــان داد. بــه طــور کلــی، طرح واره هــای تصوری 

ــون  ــوری، همچ ــای تص ــه از حوزه ه ــتند ک ــگاره ای هس ــای ان ــده ی الگوه ــان کنن بی

ــاختار  ــه س ــوند ک ــی می ش ــره ناش ــرو و غی ــاط، نی ــیر و ارتب ــروف، مس ــرف و مظ ظ

بســیاری از تجربیــات بدنــی مــا و نیــز تجربیــات غیربدنــی مــا را از طریــق اســتعاره 

شــکل می دهنــد )کرافــت و کــروز،2003: 44(. ایــن حــرف اضافــه در کُــردی کلهــری 

نشــان می دهــد کــه معنــای آن بــه صورتــی نظام منــد از حــوزه ی فضایــی و  فیزیکــی 

ــوزه  ــن دو ح ــت ای ــل نگاش ــای ذی ــد. منونه ه ــرتش می یاب ــی گس ــوزه ی انتزاع ــه ح ب

ــه  و رابطــه ی بیــن دو مفهــوم اساســی؛ یعنــی، عنــر ثابــت و عنــر متحــّرک را ب

خوبــی نشــان می دهنــد. نگارنــده در ذیــل نشــان می دهــد کــه حــرف اضافــه  مکانــی 

ــت و از  ــول« اس ــل/درون« و »در ط ــز »در«، »داخ ــای متامی ــه معن /naw/ دارای س

یــک خوشــه ی معنایــی برخــوردار اســت کــه معنــای اولیــه ای کــه گویشــوران از ایــن 

حــرف اضافــه ی مکانــی در ذهــن دارنــد معنــای »در« اســت. در پایــان، نتایــج حاکــی 

از آن اســت کــه ایــن حــرف اضافــه ی مکانــی، عنــر متحــّرک )TR( و عنــر ثابــت 

ــرف« و  ــه ی »ظ ــه مثاب ــّرک ب ــر متح ــه عن ــد ک ــط می ده ــم رب ــان به ه )LM( را چن

عنــر ثابــت بــه مثابــه ی »مظــروف« درون ظــرف در نظــر گرفتــه می شــود. از ایــن 

ــد  ــز می نامن ــروف نی ــرف و مظ ــرح واره ی ظ ــی را ط ــوری حجم ــرح واره ی تص رو، ط

ــش داده می شــود )ســعید،1997:309(. ــر منای ــه صــورت زی ــه ب ک

/naw/5-1 معانی مجزای حرف اضافه ی  مکانی

حــرف اضافــه ی /naw/  یکــی از حــروف اضافــه ی مــورد اســتفاده در گویــش کُــردی 

1 mapping

X  
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ــاوت و  ــی متف ــا معان ــف آن را ب ــای مختل ــوران در بافت ه ــه گویش ــت ک ــری اس کله

مرتبــط بــا هــم بــه کار می برنــد. بــه  منظــور بررســی چندمعنایــی ایــن حــرف اضافــه، 

ــه کــه گویشــوران  ــن حــرف اضاف ــی مختلــف ای ــل و واکاوی معان ــه تحلی ــل ب در ذی

در بافت هــای مختلــف بــه کار می برنــد، می پردازیــم. شــایان ذکــر اســت کــه 

در همــه ی معانــِی ایــن حــرف اضافــه مکانــی، معنــای »تــوی« کــه نشــانه ی حجــم 

اســت بــه گونــه ای نهفتــه، منایــان اســت. بــه عبارتــی، بــه جــای ایــن حــرف اضافــه 

ــی  ــان فارس ــوم »در« را در زب ــوان مفه ــف می ت ــی مختل ــا و معان ــه ی بافت ه در هم

ــرد. ــی ک معادل گزین

1. مفهوم رسمنون

ــع  ــد، درواق ــن می آی ــه ذه ــه ی /naw/ ب ــرف اضاف ــه از ح ــی ک ــا و مفهوم ــن معن اولی

ــد.  ــاب می آی ــه  حس ــه ب ــرف اضاف ــن ح ــون ای ــای رسمن ــامن معن ه

1. الف. مفهوم »در«

ــه ذهــن گویشــور  ــدا ب ــه ی /naw/ ابت ــه ای کــه از حــرف اضاف ــای اولی مفهــوم و معن

ــر،  ــای دیگ ــه در بافت ه ــت ک ــای »در« اس ــع، معن ــد، درواق ــادر  می کن ــان متب کُردزب

ــر  ــای زی ــت. منونه ه ــم پرداخ ــا خواهی ــه آن ه ــل ب ــه در ذی ــی دارد ک ــی مختلف معان

ــد ایــن مطلــب هســتند. مؤی

1. naw  zendegi moškelat færæj hæs.

     dær  zendegi moškelat zejadi voʤu:d daræd. 

     LM         TR

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

2. naw  reštæj  zæbanšenasi 
      dær  reštaje  zabanšenasi

      LM
» توی )در( رشته ی زبان شناسی«.

2. خوشه ی چند معنایی

حــرف اضافــه ی /naw/ در مفهــوم و معنــاِی دیگــر حــروف اضافــه، به غیــر از حــرف 

اضافــه »در« نیــز بــه کار مــی رود کــه کاربــرد آن هــا را می تــوان در مفاهیــم مجــزای آن 

در جمله هــای ذیــل مشــاهده منــود.

2. الف. معنای »در طوِل/در مّدِت«
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یکــی از مفاهیــم حــرف اضافــه ی /naw/ نشــان دادن »بــازه ی زمانــی«، یعنــی 

ــد.  ــد می کنن ــی تأیی ــوم را به خوب ــن مفه ــر ای ــای زی ــه مثال ه ــت ک ــان اس مدت زم

نکتــه ی ایــن معنــا آن اســت کــه از حــرف اضافــه ی /naw/ در ایــن مفهــوم بــرای بیــان 

ــم. ــتفاده می کنی ــی« اس ــت زمان »ظرفی

3. naw hæftæ  ʤælæsæj mohemiɈ direm.

dær Ɂi:n hæftæ ʤælæseh -je  mohemi daræm.

   LM      TR

»توی )در این( هفته جلسه ی مهمی داریم«.

4. naw             wæhar         geʤajg          sæwz      -æ.

dær zæmane      bæhar          hæme ʤa       sæbz     Ɂæst.

                            LM                TR

»توی )در فصل( بهار همه جا سبز است«.

5. naw          ruž               dærsæjlem    ø      xwænem.

 dær tulɛ        ruz              dærshajæm   ra      mixanæm.

                     LM                   TR

»توی )در طول( روز درس هایم را می خوانم«.

6. naw       hæftæ         karæjlem        Ɂænʤam       Ɉerd.

  dær tulɛ   hæftæ         karhajæm        Ɂænʤam        šod

                   LM                TR

»توی )در طول( هفته کارهایم انجام شد«.

7. naw      mang     ræmæzan    ružæ   Ɉerden        waʤebæ.

dær tulɛ    mah     ræmæzan    ruzeh  Ɉereftæn     waʤebe

                          LM                       TR

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

8. naw        sæfær        næbajæd     sæxt       Ɉɛrd.

 dær tulɛ     sæfær        næbajæd     sæxt       Ɉɛreft.

                    LM                            

»توی )در طول( سفر نباید سخت گرفت«.

9. naw          šæwe        særde        zemsan.
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  dær tulɛ        šæbe         særde       zemestan.

                       LM

»توی )در طول( شب رسد زمستان«.

10. naw       zendeɈi.

      dær tulɛ      zendeɈi.

                           LM

»توی )در طول( زندگی«.

11. naw                   wæfr          ranændeɈi          sæxt       -a.

  dær zæmane (tu:)  bærf             ranændeɈi            sæxt    Ɂæst.

                                 LM                  TR

»رانندگی در زمان )توی( برف سخت است«.

12. naw               særma       dæskeš         kæmæ           dæs.

dær zæmane(tu:)  særma       dæskeš      mikonæm        dæst.

                              LM             TR

»در زمان )توی( رسما دستکش می پوشم«.

13. ʔæli    naw             Ɂemtanægan  færæ    dærs   xwæne.

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

    TR                                   LM

»علی در زمان )توی( امتحانات زیاد درس می خواند«.

2- ب. معناِی »دروِن/داخِل«

ــت  ــه دس ــف ب ــای مختل ــه ی /naw/ در بافت ه ــرف اضاف ــه از ح ــری ک ــاِی دیگ معن

می آیــد، معنــا و مفهــوم »دروِن یــا داخــِل چیــزی« اســت کــه مثال هــای زیــر 

ــد آن اســت کــه در آن هــا عنــر متحــّرک در درون عنــر ثابــت کــه  به خوبــی مؤی

ــن  ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــه می شــود، ق ــه ی ظرفــی در نظــر گرفت ــه مثاب در اینجــا ب

ــر  ــوان عن ــه عن ــد ب ــه ی /naw/ می آی ــرف اضاف ــس از ح ــه پ ــه ک ــا، آنچ منونه ه

ثابــت و چیــزی کــه در ارتبــاط بــا آن عنــر ثابــت بــدان اشــاره می شــود، بــه عنــوان 

ــوم، آن  ــن مفه ــت ای ــز اهمی ــه ی حائ ــود. نکت ــه می ش ــر گرفت ــّرک در نظ ــر متح عن

اســت کــه در اینجــا از حــرف اضافــه مکانــی /naw/ بــرای بیــان »ظرفیــت مکانــی« 

اســتفاده می کنیــم.
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14. naw         bærɈæ        pišnæhadæjl       nusejas.

     daxele       bærɈe        pišnæhadha        nevešteh šodeh. 

                        LM                TR

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

15. Ɂi:      ʤomlæ       naw      kataw      nusejas.

      Ɂi:n     ʤomle         tu:je       ketab       nevešteh šodeh.    

                    TR                            LM

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

16. Ɂæra      je      Ɉelæ       nan     naw    sæf       wesam.

     bæraje    jek    Ɂædæd     nan     daxele  sæf     Ɂi:stadæm.

                                                                    LM                TR

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

17. naw        Ɂajna       xwa      -d              bun.

       tu:         Ɂajne       xod       -et   o      bebin.

                      LM         TR

»خودت را توی )داخل( آیینه ببین«.                

18. naw       otaq        Ɉærmæ.

       tu:        otaq         Ɉærme

                    LM            TR

»توی )داخل(اتاق گرم است«.

19. naw      ʤængæl        xwæšæ.

       tu:        ʤængæl         xoše         

                      LM

»توی )داخل( جنگل خوش است«. 

20. naw       bærgæ       Ɂesm   -et          benus.

    daxele       bærɈe         Ɂesm   -et   o        benevis.

                       LM             TR

»اسمت را توی )داخل( برگه بنویس«.

21. naw         fekr     -et         bi:      -m.
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       tu:          fekr       to        bu:d    -æm

                     LM                              TR

» تو فکرت بودم«.

22. daleɈ    -em       ha        naw        hæwš.

     madær  -æm      Ɂæst      tu:je       hæjat.

        TR                                               LM

» مادرم توی )داخل( حیاط است«.

23. mariɈ       ha        naw       ʤæɁbæ.

      mari       Ɂæst        daxele     ʤæɁbe. 

       TR                                          LM

» ماری توی )داخل( جعبه است.«

24. naw         Ɂi:nternet        wæ       minæj          beɈærd.

      tu:              Ɂi:nternet         be         donbal  -æš    beɈærd.

                            TR                                         LM

»توی )داخل( اینرتنت به دنبالش بگرد.«

25. naw        zeg        -em         žan           kæj.

     tu:je        šekæm    -æm        dærd        mi:konæd.

                      LM                       TR

»توی )داخل( شکمم درد می کند.«

26. naw        Tehran        Ɂajem        gom       bu.

      tu:je        Tehran        Ɂadæm       gom      mi:še.

                       LM              TR

»آدم توی )داخل( تهران گُم میشه«.

27. zendeɈi       wæ          naw         šæhr       ha       ʤærjan.

      zendeɈi       dær         daxele       šæhr      Ɂæst    ʤærjan.

          TR                                          LM

»زندگی توی )داخل( شهر در جریان است.«

28. naw         qam -o          ʤijaee.
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      tu:je         qam - o         ʤodaee.

                                     LM

»توی )داخل( غم و جدایی«.

29. Ɂæli     naw       bæd    mæxmæsæjg        kaft   -j     -æ.

     Ɂæli      tu:je       bæd     šærajeti             oftadeh  Ɂæst. 

      TR                             LM

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

30. mɛn      naw   Ɂedaræ  -j- e   post    kar       kam.

       man      tu:je     Ɂedara  -j-  e   post     kar       mikonam.

        TR                            LM

»من توی )داخل( اداره ی پست کار می کنم«.

31. žaniɈ    læ        naw       særem      hes            kæm.

      dærdi    dær        daxele    særæm      Ɂehsas    mikonæm.

        TR                                     LM

»دردی توی )داخل( رسم احساس می کنم«.

32. Ɂi:mru   terafic      naw        ʤadæ    sænɈin        bi:

       Ɂemruz   terafic       daxele     ʤadeh   sanɈi:n        bu:d.

                         TR                           LM

»امروز توی )داخل( جاده ترافیک سنگینی بود«.

/naw/ 5-1-1  شبکه ی معنایِی معناهای مختلف حرف اضافه ی مکانی

بــا توّجــه بــه معانــِی بــه دســت آمــده ی حــرف اضافــه ی /naw/ مشــخص شــد کــه 

ایــن حــرف اضافــه بــا معنــاِی رسمنــون »در«، دارای ســه معنــای متامیــز، »در«، »در 

طــول/در مــّدت«، و »درون/داخــِل« اســت و از یــک خوشــه ی معنایــی »چندمعنایــی« 

تشــکیل شــده اســت. پــس از واکاوی ایــن حــرف اضافــه ی مکانــی در کُــردی کلهری، 

شــبکه ی معنایــی زیــر بــه دســت داده شــد.
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6- نتیجه گیری

پژوهــش حــارض بــا مترکــز بــر حــروف اضافــه، بــه بررســی معنایــی حــرف اضافــه ی 

مکانــی /naw/ در کُــردی کلهــری پرداختــه اســت. نگارنــده بــه منظــور بررســی ایــن 

ــّوری  ــرح واره ی تص ــوِم ط ــناختی و مفه ــرد ش ــتفاده از رویک ــا اس ــه ب ــرف اضاف ح

حجمــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ایــن حــرف اضافــه از ســه معنــای متامیــز 

»در«، »در طــول/در مــّدت« و همچنیــن »داخــل/درون« برخــوردار اســت کــه از بیــن 

آن هــا، معنــای »در« بــه عنــوان معنــای رسمنون و ســایر معانــی متامیز آن در خوشــه ی 

چندمعنایــی جــای گرفتنــد. یافته هــای پژوهــش نشــان داد، واژه هایــی کــه پــس از ایــن 

ــی در  ــه ی ظرف ــه مثاب ــی ب ــد، همگ ــه کار می رون ــری ب ــردی کله ــه در کُ ــرف اضاف ح

نظــر گرفتــه می شــوند کــه مظروفــی را در خــود نگــه می دارنــد. شــایان ذکــر اســت 

ــه ی  ــول، رابط ــی محم ــی و بیرون ــای درون ــن موضوع ه ــه، بی ــرف اضاف ــن ح ــه ای ک

»ظرف /مظروفــی« برقــرار می کنــد. بــه عبارتــی، حــرف اضافــه ی  مکانــی /naw/ بیــن 

موضوع هایــش رابطــه ای فضایــی- مکانــی برقــرار می کنــد  کــه در آن، عنــر ثابــت 

ــوان مظــروف مفهوم ســازی می شــوند.  ــه عن ــه ی ظــرف و عنــر متحــّرک ب ــه مثاب ب

ــه  ــد ب ــوی« می توان ــوم »ت ــان داد، مفه ــز نش ــش نی ــای پژوه ــه یافته ه ــه ک هامن گون

جــای آن ســه معنــای مجــزا کــه بــرای حــرف اضافــه ی /naw/ در بافت هــای مختلــف 

در نظــر گرفتــه شــد، بــه کار بــرده شــود کــه ایــن مفهــوم بــه بررســی رابطــه ی هندســی 

ــن موضوع هــای یــک محمــول در طــرح واره ی  عنــر ثابــت و عنــر متحــّرک، بی

حجمــی اشــاره دارد. ایــن  قبیــل پژوهش هــا می تواننــد در امــر آمــوزش چندمعنایــی 

حــروف اضافــه بــه زبان آمــوزان مفیــد و مؤثــر واقــع شــوند.

1 مفهوم اولیه )معناِی رسمنون »در«(

2 خوشه ی چندمعنایی

2.ب. دروِن/داخِل 1.الف. در طوِل/در مدِت
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منابع فارسی

ایامنــی، محمــود )1395(. بررســی معانــی حــروف اضافــه در مــنت قــرآن مجیــد از منظر 

معنی شناســی شــناختی. رســاله ی دکــرتای تخصصــی. دانشــگاه عالمــه طباطبایی.

/ ،/wæ/ ،//læ ــه ی ــروف اضاف ــی ح ــی چندمعنای ــعود )1397(. »بررس ــان، مس دهق

ــه ی  ــناختی«. مجل ــرد ش ــاس رویک ــر اس ــری ب ــردی کله wægærd/ و /wæpi/ در کُ

ــص 1-33. ــامره ی 2. ص ــی. دوره ی 9، ش ــتارهای زبان جس

ــگ  ــی فرهن ــه ی مکان ــروف اضاف ــی ح ــی معان ــد )1389(. »بررس ــخ مهند، محم راس

ســخن براســاس معنی شناســی شــناختی«. مجلــه ی ادب پژوهــی. ش. 14. زمســتان 

ــص. 49-66    1389. ص

راســخ مهند، محمــد )1392( در آمــدی بــر زبان شناســی شــناختی: نظریه هــا و 

ــمت ــران: س ــم. ته مفاهی
ــه ی  ــرف اضاف ــی ح ــبکه ی معنای ــی )1390(. »ش ــدی زیارت ــه محم ــوان و عاطف ــدی، کی زاه

فارســی »از« در چارچــوب معنی شناســی شــناختی«. تازه هــای علــوم شــناختی. صــص. 

67-80

صفــوی، کــورش. )1379(. درآمــدی بــر معنی شناســی. تهــران: پژوهشــگاه فرهنــگ 

و هــر اســالمی.

ــه  گلفــام، ارســالن و فاطمــه یوســفی راد )1388(. »رویکــرد معناشناســی شــناختی ب

حــروف اضافــه ی مکانــی زبــان فارســی از منظــر آموزشــی، مطالعــه مــوردی: حــرف 

اضافــه در«. مجلــه ی پژوهــش زبان هــای خارجــی. ش. 56 )ویژه نامــه ی انگلیســی(. 

از صــص 167-179. 

ــوب  ــی در چارچ ــان فارس ــه زب ــروف اضاف ــی ح ــه )1388(. بررس ــفی راد، فاطم یوس

معناشناســی شــناختی بــا نــگاه ویــژه بــه حــروف اضافــه ی مکانــی. رســاله ی دکــرتای 

تخصصــی. دانشــگاه تربیــت مــدرس.
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