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مقدمه

پیشنمونهبنیاد باش��ند .این موضوع نیز ش��ایان توجه است
که تاکنون هیچ دیدگاهی مانند معناشناسی شناختی نتوانسته

از سال  ،1980زبانشناسی شناختی مورد توجه و مطالعۀ

زبانشناس��ان غربی همچون لیکاف 1و جانس��ون،)1980( 2

فوکونیه ،)1985( 3النگاک��ر ،)1991( 4تالمی ،)2000( 5لی

6

( )2001و کراف��ت 7وکروز )2004( 8قرار گرفته اس��ت .از

همان زمان ،معناشناس��ی شناختی یکی ازنگرشهای غالب
در بررس��یهای زبانشناختی بهش��مار آمد .همانند دیدگاه

س��اختگرای سوس��ور ،به باور زبانشناسی ش��ناختی ،زبان

نظامی نمادین و واحدهای نمادین این نظام محصول ارتباط

هماهن��گ صورت و معناس��ت (کرافت و ک��روز.)2004 ،

در ای��ن نگرش که تحلیلهای معنایی آن همواره مس��تند به
یافتههای علومی مانند روانشناس��ی و عصبشناسی است،
چن��د مفهوم بنی��ادی قابلی��ت تعریف و اس��تفاده دارند .از

جملۀ این مفاهیم در س��ازوکار نظریۀ ش��ناختی میتوان به
مقوالت پیشنمونهای ،9چندمعنایی ،10استعاره 11و ساختار

شعاعی 12اشاره کرد.

در معناشناسی شناختی باور این است که دانش زبانی (به

ط��ور عام) و دانش معنایی (به طور خاص) ،زیرمجموعهای
از شناخت در مفهوم کلی آن هستند .بر این اساس ،مطالعات

موجود مؤید آن اس��ت که مقولهبندی در ذهن انسان ابزاری
پیشنمونهبنیاد است .در مقولهبندی پیشنمونهبنیاد ،مقوالت
دارای ساختار ش��عاعی درنظر گرفته میشوند و فرض این

اس��ت که عضویت پدیدهها و مفاهیم در هر مقوله به علت

اس��ت تحلیل دقیق��ی از حروف اضافه ارائ��ه دهد ،زیرا در

نظریههای پیش��ین معنا همواره در یک رابطۀ ارجاعی و یک
به ی��ک میان صورتهای زبانی و واقعیتهای جهان خارج
تبیین میش��د .به طور کلی ،یکی از مس��ایل مورد بحث در
زبانشناسی ش��ناختی ،توصیف معنایی حروف اضافه است

(بروگم��ن 1980 ،؛ کویکن��ز 1994 ،؛ ش��ولز 1994 ،؛
13

15

14

وندلویس 1994 ،؛ س��اندرا و رای��س 1995 ،؛ بوئرز ،
17

16

18

19

1996؛ ناوارو فرراندو .)1998 ،
20

براساس آنچه گفته شد ،موضوع اصلی پژوهش حاضر،

تحلی��ل معناش��ناختی پیشاضافههای مکان��ی «از» و «در» و
ترسیم شبکۀ معنایی آنهاست .با توجه به تعداد مفاهیم ارائه

ش��ده در فرهنگ سخن ،به نظر میرسد این حروف در زبان
فارسی بسیار پرکاربردند و بررسی آنها اهمیت بیشتری دارد.

با توجه به این مطلب ،س��ئوالهای پژوه��ش را میتوان به

این صورت مطرح کرد که براس��اس الگ��وی تایلر و ایونز،

معن��ای پیشنمونهای و مفاهیم متمای��ز حرفاضافۀ مکانی
« از» چگونه تعیین میش��ود و نحوۀ ترسیم شبکۀ معنایی و

ساختار ش��عاعی این حرفاضافه چگونه است؟ این مقاله

عالوه بر مقدمه دارای بخشهای زیر است:

 -پیشینه که در آن پژوهشهای پیشین در زمینۀ حروف

اضافۀ فارس��ی در چهارچوب ش��ناختی بررس��ی و س��پس

چهارچوب این پژوهش ارائه میشود.

شباهت با یک نمونۀ کانونی در آن مقوله اتفاق میافتد.

در می��ان واژگان چندمعنا ،حروفاضافه در همۀ زبانها

دارای گسترۀ وس��یعی از مفاهیم متفاوت هستند و از جمله
واحدهای زبانی بهش��مار میروند که به دلیل ظرفیت باالی

چندمعنایی و عرصۀ قابل توجه فراهم ش��ده برای بسطهای

اس��تعاری و دس��توری میتوانند نمونۀ خوبی برای الگوی
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11- metaphore
12- radial structure
13- Brugman
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 -روش پژوهش

 -تحلیل دادهها که در آن حرف اضافۀ «از» تحلیل معنایی

شده و براساس چهارچوب نظری انتخاب شده ،شبکۀ معنایی
و ساختار شعاعی آن ترسیم میشود.
 -نتیجه گیری

 -2پیشینۀ پژوهش

این بخش ش��امل دو قس��مت است -1:پیش��ینۀ تحقیقات و
مطالعات مرتبط؛ -2چهارچوب نظری پژوهش.

 -1-2پیشینۀ پژوهشها و مطالعات مرتبط

تعداد مطالعات مربوط به حروف اضافه با رویکرد ش��ناختی در
زبان فارس��ی چندان چشمگیر نیست و پژوهشهای موجود به چند
مقاله ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکترا محدود میشود .البته
این محدودیت فقط شامل حروف اضافه نمیشود ،بلکه به طور کلی
مطالعات شناختی در ایران بسیار محدود است.
ب��ه نظر صفوی ( )1379ویژگی بارز رویکرد ش��ناختی ،تالش
برای دس��تیابی ب��ه مبانی تجربی معناس��ت .به اعتقاد معناشناس��ان
ش��ناختی ،تجربۀ آدمی در رسیدن به مرحلۀ ایجاد ارتباط در جامعه،
ساختهای مفهومی بنیادی را در ذهن برمیانگیزد که درک و کاربرد
زبان را ممکن میسازد.
دبیرمقدم ( )1386به این نکته اش��اره میکند که زبان در دستور
شناختی ،نظامی ذهنی و شناختی درنظر گرفته میشود و دیگر بحث
اس��تقالل زبان از قوای دیگر مطرح نیست و درک کامل نظام زبانی
بدون درک کل نظام شناختی انسان میسر نمیشود.
گلف��ام ( )1385و گلف��ام و یوس��فیراد ( ،)1385زبانشناس��ی
ش��ناختی را بررسی کرده اس��ت .البته در این پژوهشها نیز ازحرف
اضافه تعریف دقیق مبتنی بر رویکرد ش��ناختی ارائه نشده و حروف
صرف ًا در چهارچوب شناختی بررسی شده است.

نقی زاده ( )1384در پایاننامۀ خود بافتهای مورد نظر در زبان
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فارسی را که در آنها حرف اضافه به کار رفته ،در دو زبان انگلیسی و
فارسی مقایسه و شباهتها و تفاوتهای آنها را استخراج کرده است.
یوس��فی راد ( )1387در بررسی شناختی زبان فارسی ،با نگاهی
ب��ه حروف اضافۀ مکانی ،در پی یافت��ن راهی بوده تا معانی مختلف
حروف اضافه را به یکدیگر مرتبط و ش��بکۀ رواب��ط معنایی آنها را
ترس��یم کند .در همین زمینه درس��ال  85نیز مقالهای از وی با عنوان
"بررس��ی حروفاضافۀ مکانی :مطالعۀ موردی در/توی" چاپ و در
آن معناشناختی حرف اضافۀ «در» بررسی شده است.
س��راجیان اردستاني ( )1388با بررسی حروف اضافۀ فارسی در
قالب معناشناس��ی ش��ناختی سعی کرده اس��ت براساس ویژگیهای
معناشناس��ی ش��ناختی(مانند اس��تعاره ،پیشنمون��ه و چندمعنایی)،
ح��روف اضافه را طبقه بندی ،توصیف و ش��بکۀ روابط معنایی آنها
را ترسیم کند.
البته در پایان نامههای مرتبط با اس��تعاره در زبان فارس��ی نیز به
مواردی از بررس��ی ح��روف اضافه ،معنای اس��تعاری و کاربردهای

مختلف آنها در ساختهای استعاری برمیخوریم .مث ً
ال ،رضایی()1382
س��اختارهای اس��تعاری در زبان فارس��ی را در چهارچوب شناختی
مطالعه و در قس��متی از پایاننامۀ خود حروف اضافه و نقش آنها را
در ساخت ترکیبهای استعاری در زبان فارسی بررسی کرده است.
یوسفیراد( )1382نیز در بخشی از پایاننامۀ خود ،نقش حروف
اضافۀ زمانی زبان فارس��ی را در ترکیبهای اس��تعاری مطالعه و به
برخی مفاهیم استعاری این حروف در آن اشاره کرده است.
 -2-2چهارچوب نظری پژوهش

اساس زبانشناسی شناختی را میتوان رویکردی دانست

که در آن زبان وس��یلهای برای سازماندهی ،پردازش و انتقال
اطالعات درنظر گرفته میش��ود .به لحاظ روش شناختی ،در

این نوع زبانشناسی و به طور خاص در معناشناسی شناختی،

تجزیه و تحلی��ل تصوری و تجربی مقولهه��ای زبانی مورد
توجه است.

از آنج��ا که در زبانشناس��ی ش��ناختی ،زبان بخش��ی از
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تواناییهای کلی انسان درنظر گرفته میشود ،در بررسی آن

یکدیگ��ر صورت میگیرد (بروگمن1980 ،؛ لیکاف1987 ،؛

در زبانه��ای طبیع��ی (مدلهای ش��ناختی ،تصاویر ذهنی،

فرراندو.)1998 ،

موارد زیر دارای اهمیت اس��ت :الف -ابزارهای مقولهبندی

1

اس��تعاره و)...؛ بـ فصل مش��ترک مفاهیم در معناشناس��ی

و نح��و ؛ ج -ارتب��اط میان زبان و تفکر (مس��ایل مربوط به
نسبیت و جهانیهای تصوری).

وندلوی��س1991 ،؛ کویکن��ز1995 ،؛ بوئ��رز1996 ،؛ ناوارو
رویک��رد معناش��ناختی این پژوهش به ح��روف اضافه،

رویک��رد تایلر و ایونز ( )2003اس��ت و موارد مورد نظر در
بررسی آنها عبارتاند از:

در بررس��ی ح��روف اضافه در این چهارچ��وب ،به دو

در طبیعت ،مفاهیم رمزگذاری ش��ده بهوس��یلۀ حروف

2

ماهیتی تصویری دارند .به عبارت دیگر ،حروف اضافه فقط

مسئلۀ اساسی توجه شده است:

اول ،معنای حرف اضافهای به عنوان یک معنای هستهای

اضاف��ه ،به ش��کل طرحوارهه��ای تصوری اس��ت ،بنابراین

بررس��ی میشود که در این حالت دو نکته قابل توجه است

به صورت دس��تههایی از ویژگیهای معنای��ی 14قابل تعبیر

ال��ف -همۀ کاربردهای یک حرف اضافه به یک معنای

هر حرف اضافه در یک ش��بکۀ روابط فضایی ،15همواره

معنای اصلی مطرح است و بافت 3جنبههای دیگری از معنا

عنوان عضو اصلی و اولیۀ ش��بکۀ معنای��ی آن حرف اضافه

(ناوارو فرراندو:)2000 ،

هس��تهای منتهی میش��ود که در کتابهای لغ��ت به عنوان
را فراه��م میآورد که به حرف اضافه مربوط نیس��ت (لیچ،4

1969؛ بنت.)1975 ،5

نیستند (خالف دیدگاه صورتگرا).

ی��ک کمال مطلوب ذهن��ی انتزاع��ی 16را برمیانگیزد که به
درنظر گرفته میشود.

ای��ن عضو اصلی همواره نش��اندهندۀ عاملی کاربردی

17

ب -معنای اصلی در بافتهای متفاوت ظاهر میشود .این

است که از روابط مهم و مرتبط با کارکرد انسان و تعامل او

داده شده به حرف اضافه را آشکار میسازد ،اما معنای هسته

معان��ی اضافی در ش��بکۀ روابط معنای��ی ،در یک قالب

بافتها اختالفهای جزئ��ی میان معانی مختلف تخصیص
ای همچنان در همۀ بافتها وجود دارد (میلر 6و جانس��ون
لرد1976 ،7؛ هرزکویتس.)1986 ،8

با محیط فیزیکی مشتق میشود.

نظاممند و تقریباً غیردلخواه 18گسترده میشوند.

م��ا مفید بودن رویک��رد ش��ناختی را در تحلیل حروف

دوم ،ح��روف اضاف��ه از نمونهه��ای ب��ارز چندمعنایی

اضافه با بررس��ی ح��روف اضافۀ مکانی «از» و «در» نش��ان

پیشنمونۀ 9محس��وب میش��ود .در این مورد نیز با دو نکته

ح��رف اضافهای به ص��ورت قاعدهمند از ح��وزۀ فضایی و

واحده��ای زبانی هس��تند که هم��واره یک��ی از معانی آنها

مواجه میشویم (ناوارو فرراندو:)2000 ،

الف -نمونۀ اعلي را نظامی مبتنی بر قانون برتری 10تعیین

میکند (سینکی.)1989 ،11

ب -معانی مختلف یک ح��رف اضافه از یک طرحوارۀ

مفهومی پایه 12مشتق میشود که این اشتقاق بهوسیلۀ برخی
شباهتهای خانوادگی و تبدیل 13طرحوارههای مفهومی به
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میدهی��م .حروف اضافه بهخوبی نش��ان میدهند که معنای

10- preference rule system
11- Cienki
12- basic image schema
13- transformation
14- semantic features
15- spatial relations
16- abstract mental idealization
17- functional element
18- constrained

1- categorization
2- core sense
3- context
4- Leech
5- Bennett
6- Miller
7- Johnson-Laird
8- Herskovits
9- prototype
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فیزیکی به حوزههای انتزاعی گسترش مییابند.

 -رابطه با بقیۀ حروف اضافۀ مکانی؛

بر اس��اس رویکرد شناختی ،تفاوتهای موجود در

توصی��ف روابط فضای��ی حروف اضاف��ه در زبانهای

مختلف ،به صورت نظاممند قابل تبیین و تعریف است.
دیگر اینکه ،معانی متفاوت یک حرف اضافۀ خاص به

شیوهای منظم و قاعدهمند با هم ارتباط دارند (بروگمن،
1980؛ لین��در ،1982 ،1لیکاف1987 ،؛ دیرون1993 ،2؛

دوئل1994 ،3؛ وندلویس1994 ،؛ تایلر 4و ایونز2001 ،5
و .)2003

متفاوت

ایونز ب��رای تعیی��ن مفاهیم متفاوت ح��رف اضافۀ

“ ،”overدو مقي��اس میده��د :ال��ف -به نظ��ر او اگر
حرف اضافه ش��امل مفهومی اضافی باش��د ،به طوری

كه اين مفهوم در بقيۀ معانی آش��كار نباشد ،يك معنا به

عنوان معنای متفاوت در نظر گرفته میشود .اين معنای
متف��اوت بايد ش��امل معنای غیرفضایی ب��ا ترکیببندی
متفاوت بین ش��ئ متحرک و زمینۀ ثابت باشد (تایلر و

ایونز .)2003 ،ب -معنای متفاوت نباید از معنای ديگر
و از بافت��ی که در آن اتفاق میافتد حاصل ش��ود ،بلکه

باید مستقل از بافت 6باشد.

7

پیشنمونه ،با اس��تفاده از ش��واهد زبانی ،موارد زیر را درنظر
میگیرند:
 اولين معنای تأیيدشده( 8که همان مفهوم پيشنمونه است)؛ -استفاده در ساختهای ترکیبی10؛

71

71

مفهوم اعلي دو نکته بس��یار اهمی��ت دارد :یکی همان عناصر
ترکیببندی اس��ت که شامل شئ متحرک و زمینۀ ثابت است.
در حقیق��ت رابطۀ مکانی -فضایی اس��ت كه ش��ئ متحرک و
زمینۀ ثابت را به هم مرتبط میس��ازد؛ و ديگری جنبۀ کاربردی
اس��ت که در واقع رابطۀ تعاملی میان ش��ئ متحرک )TR(12و
زمینۀ ثابت )LM(13را نش��ان میدهد و بر اساس آن ترکیب
ه��ر حرف اضافه ،رابطهای اس��ت فضایی بی��ن  LMو  TRکه
تصور میش��ود منظ��ری فضایی را تش��کیل میدهد .ای��ن محتوای
مفهوم��ی میتواند از مناظر فضایی و مکان��ی خاص به یک نمایش
بس��یار انتزاعی و طرحواره��ای ،که آن را “منظر اعل��ي” 14مینامیم،
تبدیل ش��ود .منظر اعلي را ،که شامل اطالعاتی دربارۀ ارتباط LM
و  TRاس��ت ،میتوان با معنای اولیۀ حرف اضافه یکی دانست .البته
ای��ن منظر اعلي اطالعات جزئی مربوط به ماهیت  LMو  TRو یا
اطالعات اندازهنما 15مانند ش��کل دقیق  LMو یا میزان تماس آن با
 Tرا نشان نمیدهد (ایونز و تایلر .)2004 ،
عالوه بر ترکیب فضایی میان TRو  ،LMمفهوم برانگیختهشده
بهوسیلۀ یک حرف اضافه ،یک “عامل کاربردی” را نیز دربرمیگیرد
(ایون��ز و تایلر2004 ،؛ تایل��ر و ایونز؛  2001و .)2003مث ً
ال ،دربارۀ

 ،inترکیب فضایی احاطه شدن  LMبهوسیلۀ  TRرا نشان میدهد

تایل��ر و ایون��ز ( )47-45 :2003بهمنظ��ور تعیین مفهوم

 -غلبه و چیرگی یک معنا در شبکۀ معنایی9؛

در چهارچ��وب تحلی��ل معنای��ی حروف اضاف��ه و تعیین

بندی مکانی حاصل میشود(تایلر و ایونز.)2003 ،

روش پیش��نهادی تایلر و ایونز برای تعیین مفاهیم

روش پيشنهادی ايونز برای تعيين معنای اوليه

 -پيشبينی دستوری.11

(تالمی .)2000 ،اما عامل کارب��ردی ،مفهوم حجم را دربرمیگیرد.
ب��ه نظر جانس��ون ( ،)1987عام��ل کاربردی حجم م��واردی مانند
9- predominance in the

semantic network
10- use in composite forms
11- grammatical prediction
12- trajector
13- landmark
14- protoscence
15- metric

1- Lindner
2- Dirven
3- Dewell
4- Tyler
5- Evans
6- context-independent
7- primary sense
8- earliest attested meaning
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موقعی��ت ، 1تعیین حدود ، 2حمایت 3و احتمال پنهان ش��دن TR

و تایلر )2004 ،که این گس��ترش معنایی به پیدایش معانی استعاری

را در خ��ود دارد .با تکیه بر همین ویژگ��ی میتوان تحلیل کرد که

منجر میشود

منظر اعلي یا معنای اولیۀ یک حرف اضافه معنایی است که ترکیب
فضای��ی و عامل کاربردی را به صورت کام��ل در برگیرد (ایونز و
تایلر.)2004 ،
ایوانز و تایلر به دو ویژگی ش��ناختی دربارۀ مناظر فضایی اشاره
میکنند:

 -3روش پژوهش

ماهی��ت این پژوه��ش توصیفی تحلیلی و اب��زار آن همان ابزار

ارائ��ه ش��ده در چهارچوب نظری اس��ت .حوزه بررس��ی پژوهش
نیز فارس��ی نوین است که گسترده اس�لام تا کنون می باشد .بدین
ترتیب جملههایی که ممکن است در فارسی معاصر کاربرد نداشته

ال��ف -هر منظ��ر فضایی میتواند به ط��رق مختلف تعبیر و

باش��د نیز بررسی ش��دهاند .همچنین نوع و گونه خاصی از فارسی

تفس��یر ش��ود .هر منظر فضایی را میت��وان از دیدگاههای مختلف

نوین مدنظ��ر نبوده و به طور کلی تمام��ی امکانات مختلف حرف

مش��اهده و مفهومس��ازی کرد .تغییر در دیدگاه ،با تغییر درتعبیر آن

اضافه "از" مورد نظر بوده اس��ت .دادههای مورد بررس��ی پیکره

منظ��ر همراه خواهد بود (النگاکر .)1987 ،یک تعبیر بهخصوص از

بنی��اد هس��تند و معانی و مثاله��ای مربوط به هر ح��رف اضافه از

یک منظر فضایی ممکن اس��ت در یک زبان خاص قراردادی شده

فرهنگ س��خن انوری اس��تخراج شده اس��ت .هریک از مفاهیم در

باشد که در مسئلۀ عدم تطابق 4آشکار میشود.

چهارچوب ابزارهای معرفیش��ده به طور جداگانه بررسی و پس از

ب -عام��ل معنای��ی اصلی ک��ه با منظر اعل��ي ارتباط دارد

آن بر پایۀ طرح پیش��نهادی تایلر و ایونز ،مفهوم پیشنمونه براساس

میتواند از طریق تکرار الگوهای مشابه (در تجربۀ انسان از دنیای

غلبه و چیرگی آن مفهوم در ش��بکۀ معنایی و ارتباط با بقیۀ حروف

فضایی فیزیکی) گسترشیابد .انسانها همواره شاهد رخدادهایی

اضافۀ مکانی تعیین شده است .این مفهوم که از آن بیشترین مفاهیم

هس��تند که در زندگ��ی آنها و در کنار هم تکرار میش��وند .ارتباط

متفاوت ولی مرتبط منش��عب میش��ود ،به عنوان مفهوم پیشنمونه

مفهومی بین این رخدادها را ذهن انس��ان با پردازش ش��باهتهای

در نظر گرفته ش��د که مستقیم یا غیرمس��تقیم درهمۀ مفاهیم (حتي

جزئی ایجاد میکند .بر اثر این رخدادهای توأمان ،گویشوران برای

مفاهیم اس��تعاری) وجود دارد .پس از این مرحله با بررسی مفاهیم

رساندن معنایی خاص ،یکی از این رخدادها را به صورت استعاری

و مثالهای موجود و براس��اس روش تایل��ر و ایونز مفاهیم متمایز

و مجازی به جای دیگری به کار میبرند .این پدیده را "همبس��تگی

هر حرف مش��خص و نشان داده شد که برخی معانی ارائهشده در

تجرب��ی "5مینامند (اوگری��دی .)1997 ،6همبس��تگیهای تجربی

فرهنگ س��خن نمیتواند به عنوان مفهوم متمایز درنظرگرفته شوند.

معموالً در زبان بازتاب مییابند.

در انته��ا با ق��رار دادن مفهوم اولیۀ حرف اضاف��ه در مرکز و مرتبط

رخدادهای توأمان به تدریج به گس��ترش نظاممند معنای منظر
اعليی مربوط به یک حرف اضافه میانجامند؛ بدین صورت که ابتدا

ساختن مفاهیم متمایز در اطراف آن ،شبکۀ روابط معنایی این حرف

اضافۀ فارسی رسم شد.

معنای گس��ترش یافتهای که در زبان تثبیت ش��ده ،به شبکۀ معنایی
حرف اضافه وارد میشود و هنگامی که معنای گسترشیافته جزیی
از این ش��بکه ش��د ،آن حرف اضاف��ه میتواند برای بی��ان معنایی
غیرفضایی -فیزیک��ی نیز به کار رود .بدین ترتیب حرف اضافه که
ب��ه طور معمول یک رابطۀ فضایی -کاربردی بین دو پدیدۀ فیزیکی

4- mismatch problem
5- experiential correlation
6- O›Grady

1- location
2- confinement
3- protection

را بی��ان میکند ،میتواند معنایی غیرفضایی را نیز دربربگیرد (ایوانز
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در خوشۀ استعاری قرار میگیرند .عالمت ستاره نشاندهندۀ مفاهیمی

 -4تحلیل دادهها

در این بخش ابتدا حرف اضافۀ "از" تحلیل معنایی و سپس براساس
نتایج تحلیلها ،شبکۀ روابط معنایی این حرف اضافه ترسیم میشود.
همۀ مثالها از فرهنگ سخن استخراج شدهاند.

انوری در فرهنگ س��خن برای مدخ��ل «از»  27مفهوم ارائه

میدهد که عبارتاند از:

 -2خوشۀ استعاری:2

LM

LM

TR

TR

در اینجا بر اس��اس طرحواره ،با ی��ک زمینۀ ثابت جهتمند 1روبهرو
هس��تیم .س��راجیان اردس��تاني ( )1388عقیده دارد که در مثال اول
زمین��ۀ ثابت (من) به عنوان یک محور عم��ودی و متقارن منطبق بر
بدن انس��ان درک شده و به سمت شئ متحرک جهتگیری میکند.
منش��أ این مفهوم جهتگیری بدن انس��ان است .نتیجۀ کاربردی این
ترکیببندی مکانی این است که شئ متحرک به زمینۀ ثابت دسترسی
دارد و ب��ه عن��وان چیزی که درپی زمینۀ ثاب��ت میآید در نظرگرفته
میش��ود .اما به باور نگارن��ده ،این مثال نمونۀ خوب��ی برای مفهوم
پیشنمونه نیس��ت ،زیرا بیش��تر از اینکه به منشأ ناراحتی بپردازد ،به
دلیل و علت ناراحتی اش��اره دارد که بع��دا ً به آن خواهیم پرداخت.

در معنای پیشنمونهای «از» مفهوم داللت وجود ندارد .اما مثال دوم

برای مفهوم پیشنمونهای درس��ت اس��ت ،زیرا دقیق ًا به سرچشمه و
مبدأ آب استخر اشاره کرده است.
مفهوم مبدأ و منش��أ چیزی بودن به عن��وان مفهوم پیشنمونه برای
حرف اضافۀ «از» در نظرگرفته میشود ،زیرا مفهوم اول معانی اضافی
دیگری نیز در بردارد که در جای خود بدان اش��اره خواهد ش��د .در
ش��بکۀ معنایی درنظرگرفتهش��ده ،غیر از مفاهیم خوشۀ چندمعنایی،
هم��ۀ مفاهیم حرف اضافۀ «از» ،که خارج از حوزۀ مکان قرار دارند،

73

73

در اینجا نیز به مبدأ کشتیگیران که ایران است اشاره شده و باز هیچ
متفاوت درنظرگرفته نمیشود.

 -ناراحتیشان از من است.

LM

TR

LM

مفهوم اضافهای به شبکه نیفزوده است؛ در نتیجه ،بهعنوان یک مفهوم

 -1مفهومی برای بیان منشأ چیزی:

 -آب استخر از چاه است.

* مفهومی برای بیان انتساب به جایی:

 10-کشتیگیر از ایران در مسابقات شرکت کردند.

 -1-4تحلیل معنایی حرف اضافۀ «از»

TR

است که مفاهیم متمایز درنظر گرفته نمیشوند.

 -2الف -مفهوم به وسیلۀ اثرِ:

 این شعر از فردوسی است.R

LM

به نظر میرس��د در اینجا نیز با همان مفهوم مبدأ و منشأ چیزی سرو
کار داری��م ،اما از آنجا که این مفه��وم نیز معنای خلق کردن و تولید

کردن چیزی را که قب ً
ال وجود نداشته در خود دارد ،حامل یک معنای
اضافی است و به عنوان مفهومی متفاوت درنظرگرفته میشود.
 -2ب -مفهوم متعلق به ،از آ ِن:
این کتاب از شماست؟
LM

TR

ای��ن کت��اب متعلق به یک فرد اس��ت و صاحب کتاب اش��اره دارد.
در اینجا با یک مفهوم متفاوت س��روکار داری��م ،زیرا در این مفهوم
معنای تعلق و ملکیت وجود دارد که در مفهوم پیشنمونه به چش��م
نمیخورد.
-2ج -مفهوم به دلیلِ  ،به ِ
علت ،به سبب:
 از تب مرد.حرف اضافۀ «از» مفهوم داللت و تعلیل را کد گذاری کرده و نگاشت
1- oriented landmark
2- metaphorical cluster
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به یک حوزۀ استعاری صورت گرفته است.

این خوش��ه نش��اندهندۀ نوعی تماس و نزدیکی بین  LMوTR
است.

ِ
درخصوص ،راجع به:
 -2د -مفهوم دربارۀ،

ِ
ِ
درعوض:
جای،
 -2ط  -1-مفهوم به

 -از خودت بگو .

 -بدو گفت شاپور که ای نیکبخت

حرف اضافۀ «از» مفهومی را میرس��اند ک��ه از حوزۀ عینیت خارج

من این خانه بگزیدم از تاج و تخت (فردوسی)

اس��ت و با حوزهه��ای انتزاعی ارتب��اط دارد ،بنابراین در خوش��ۀ

مفهوم جانش��ینی با خ��ود دارد (این خانه را ب��ه جای تاج و تخت

استعاری شبکۀ معنایی قرار میگیرد.

گزیده است).

 -2ه  -مفهوم در حا ِل:

 -2ط  -2 -مفهوم درمقابلِ  ،در برابرِ:

 -گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب

 -که افراسیاب از بال پشت توست (فردوسی)

میشدم ایدون که شود نشأ آب (نظامی)
در اینجا حرف اضافۀ «از» حالت شئ متحرک را مشخص میکند و

مفهوم «در برابر» کد گذاری ش��ده است (افراسیاب در مقابل خطر
از تو حمایت میکند).

به معنای شتابان و با شتاب است که میتواند در این مفهوم با حرف
اضافۀ «با» هممعنایی داشته باشد.

 -2ط  -3 -مفهوم نسبت به ،درمقایسه با:
 -تهران از تبریز بزرگتر است.

 -2و -مفهوم برعهدۀ ،وظیفۀ:

TR

LM

 -از من گفتن بود.

در این مفهوم حرف اضافۀ « از» حاکی از آن است که شئ متحرک

مفهوم وظیفه و مس��ئولیت را درخ��ود دارد و دارای معنای اضافی

در یک ویژگی خاص با یک زمینۀ ثابت مقایسه و سنجیده میشود.

است ،پس به عنوان مفهومی متفاوت در شبکه قرار میگیرد.
 -2ز -مفهوم جنس ،نوع و مقوله:

 -2ط  -4 -مفهوم تشخیص و تمایز:

 -سقف خانه از آهن است.

 -دوست از دشمن نمیشناسد.

 -دیگر از این کارها نکن.

TR

LM

در این مفهوم « از» نش��اندهندۀ مقوله  ،نوع و جنس ش��ئ متحرک

در اینجا حرف اضافه « از» تفاوت میان شئ متحرک و زمینۀ ثابت

است.

را مشخص میکند.

-2ح -مفهومی برای بیان اندازه یا مقداری از چیزی:

 -2ی -خوشۀ شمول:2

 -چیزی از شب نگذشته بود.

 -2ی  -1 -نشاندهندۀ جزء:

 یک تکه از کیک باقی مانده است. -2ط  -خوشۀ تماسی:1
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1- contact cluster
2- hyponymy cluster

74

74

شبکۀ معنایی حرف اضافۀ فارسی"از" در چهارچوب معنی شناسی شناختی
يترايز يدمحم هفطاع ـ يدهاز ناويك

 -از دبیران نمونه بود.

ای��ن مفهوم ب��رای بیان یک ی��ا چند جزء از ی��ک گروه یا

 -4خوشۀ حذف جزء ترکیبی:2
به نظرنگارنده ،مفاهیم این خوشه حروف اضافۀ مرکبی بودهاند که

مجموعه به کار میرود.

در گذر زمان جزء ترکیبی آنها حذف شده است.

 -2ی  -2 -مفهوم شامل:

 -از آهنگری شکم زن و بچه اش را سیر میکند.

ِ
ِ
توسط:
ازطریق،
 -4الف  -مفهوم

 -همه آمده بودند از معلمان ،اولیای بچهها و ...

این مفهوم که برای تفس��یر و ش��رح مطالب اجمالی به کار

میرود ،مفهوم «شامل» را کدگذاری میکند و کلیتی را نشان
میدهد که قب ً
ال بدان اشاره شده است.
 -3خوشۀ هممعنایی:1

در این خوش��ه حرف اضافه با حروف دیگری هممعناست

که میتوانند به جای یکدیگر به کار روند.
 -3الف  -مفهوم در:

حرف اضافۀ «از» در اینجا نش��انگر آن اس��ت که عملی با واسطه و
از طری��ق عمل یا چیز دیگ��ری انجام میپذیرد .البته در اینجا نوعی
هممعنایی با حرف اضافۀ «با» نیز وجود دارد.
ِ
لحاظ ،از ِ
ِ
بابت:
جهت ،از
 -4ب  -مفهوم از
 از زیبایی نظیر ندارد. نه از بچه شانس داشتم ،نه از شوهر.حرف اضافۀ «از» مفهوم «از جهت» را کد گذاری کرده و وارد حوزۀ
انتزاع ش��ده است .در اینجا نیز «از» نوعی هممعنایی با حرف اضافۀ

 -به تور از میان سخن سلم گفت ( ... /فردوسی)

«در» نشان میدهد.

 -3ب  -مفهوم کسرۀ اضافه:

ِ
روی ،به حک ِم:
 -4ج  -مفهوم از

 -س��رت گر بساید برابر سیاه

سرانجام خاک است از او

 -چون از خرد نگری  ...واجب کند که ( ...عنصرالمعالی)

جایگاه (فردوسی)

مفهوم «از روی» کد گذاری شده است.

 -3ج – مفهوم را:

ِ
ِ
طرف:
سوی ،از
 -4د -مفهوم از

 -ابوریح��ان از ای��ن حال بازی ندانس��ته ب��ودی ؟ (نظامی

عروضی)

 -3د  -مفهوم به:

 -پس عوانان آمدند او طفل را

در تنور افکند از امر خدا (مولوی)

 -3ه  -مفهوم با:

 -کنگره ویران کنید از منجنیق (مولوی)
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 آفتاب از مشرق طلوع میکند.TR

LM

در اینجا منش��أ طلوع آفتاب مشرق اس��ت و از نشاندهندۀ سمت و
جهت اس��ت که در گذر زمان بخش ترکیبی آن (س��وی یا طرف)
حذف شده است.
 -5مفهومی برای نشان دادن ابتدای مکان یا زمان یا امری:
1- polysemy cluster
2- compounded part deletion cluster
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 -4د -ﻣﻔﻬﻮم از ﺳﻮيِ ،از ﻃﺮف:
 -آﻓﺘﺎب از ﻣﺸﺮق ﻃﻠﻮع ﻣﻲﻛﻨﺪ.

معنایی حرف اضافۀ فارسی"از" در چهارچوب معنی شناسی شناختی
شبکۀ
LM
TR

در اﻳﻨﺠــﺎ ﻣﻨﺸ ـﺄ ﻃﻠــﻮع آﻓﺘــﺎب ﻣﺸــﺮق اﺳــﺖ و از ﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪة ﺳــﻤﺖ و ﺟﻬــﺖ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﮔ ـﺬر زﻣــﺎن ﺑﺨــﺶ

يترايز يدمحم هفطاع ـ يدهاز ناويك

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آن )ﺳﻮي ﻳﺎ ﻃﺮف( ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -5ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﺑﺘﺪاي ﻣﻜﺎن ﻳﺎ زﻣﺎن ﻳﺎ اﻣﺮي:

کرج خوابیدم.
تهران
ﻛﺮجتاﺧﻮاﺑﻴﺪم.
 ازازﺗﻬﺮان ﺗﺎ-

معنای��ی اضافه بر معنای موج��ود در مفهوم پیشنمونه و نیز

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن

 -از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ درس ﺧﻮاﻧﺪم.

مس��تقل ب��ودن از بافت ،مفاهیم متمایز ح��روف اضافۀ "از"

 از صبح تا شب درس خواندم. -از ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ.

دوم ﻧﮕﺎﺷــﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ از ﺣــﻮزة ﻣﻜــﺎن ﺑــﻪ ﺣــﻮزة
در ﻣﺜــﺎل
ـﺖ ،اﻣــﺎ
پیروزیﻣﻜــﺎن اﺳـ
ـﺎﻧﮕﺮ اﺑﺘــﺪاي
ازــﺎل اول » از«
در ﻣﺜاست.
کوتاه
فاصله
شکستﻧﺸـتا
مشخص و با توجه به نوع و میزان ارتباط با مفهوم پیشنمونه
زﻣــﺎن اﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻲﻳﺎﺑــﺪ .در ﻣﺜــﺎل ﺳــﻮم ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻌﺎرهاي ﻣﻮاﺟ ـﻪاﻳــﻢ ﻛــﻪ در آن اﻧﺘﻘــﺎل از ﺣــﻮزة ﻣﻜــﺎن ﺑــﻪ زﻣــﺎن

مثال
امااﺳـدر
نش��انگر
از»
مثال
ﻏﻴﺮﻣﺴـدر
در خوش��هبندیهای متفاوت دستهبندی و سپس با ساختاری
دوم ﻫــﺮ دو ﻣﺜــﺎل
ـﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ـﺖ؛ ﺑﻨـ
اس��ت،ﺪﻧﻈﺮ
مکانــﺮوزي" ﻣ ـ
ابتدای"زﻣــﺎن ﭘﻴ
ﺷﻜﺴــﺖ" ﺗــﺎ
ـﻠﺔ "زﻣــﺎن
اولـﺮا«ﻓﺎﺻـ
ـﺖ ،زﻳـ
ـﺘﻘﻴﻢ اﺳـ
ﻧﮕﺎﺷﺖ اﺳﺘﻌﺎري از ﻳﻚ ﺣﻮزة زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

نگاش��ت مورد نظر از حوزۀ مکان به ح��وزۀ زمان انتقال مییابد .در

شعاعی به مفهوم پیشنمونه (که در مرکز شبکه قرار داشت)

به زمان غیرمس��تقیم اس��ت ،زیرا فاصلۀ “زمان شکس��ت” تا “زمان

ش��بکۀ معنایی چه جایگاهی دارد و ای��ن مفاهیم چگونه به

یک حوزۀ زمانی صورت گرفته است.

با اس��تفاده از مفاهیم پیشنمونه و متمایز میتوان میان همۀ

مثال سوم نیز با استعارهای مواجهایم که در آن انتقال از حوزۀ مکان
پیروزی” مدّ نظر اس��ت؛ بنابراین در هر دو مثال نگاشت استعاری از

متصل شدند .این ساختار شعاعی نشان داد که هر مفهوم در
یکدیگر و در نهایت به پیشنمونه مرتبط میشوند .بنابراین

مفاهیم یک حرف اضافه ارتباط برقرار کرد ،زیرا همۀ مفاهیم

 -5نتیجه گیری

تا پیش از طرح رویکرد شناختی ،زبانشناسان به حروف

اضاف��ه به صورت واحدهای اب��زاری 1نگاه میکردند؛ یعنی

واحدهای��ی که مفهوم مس��تقل ندارند و معن��ای خود را از
سایر واحدهای جمله ازقبیل فعل میگیرند و فقط وسیلهای

به نوعی از مفهوم پیشنمونه منشعب میشوند و این ساختار

شعاعی در نهایت به شکل گرفتن شبکۀ معنایی حرف اضافۀ

مورد نظر میانجامد.

نتایج پژوهش حاضرمؤید آن است که:

هس��تند برای برقراری ارتباط میان س��ایر واحدهای زبانی.

 -1مفاهیم به دس��ت آمده از تعامالت انسانی در دنیای

مس��تقل هس��تند؛ مقولههایی مفهومی و دارای ساختارهای

وارهه��ای تصوری موج��ود در طبیعت نمایانده میش��وند

بیشتر از آنها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.

(النگاکر .)1987 ،بنابراین نمیتوان معانی متعدد یک حرف

اما در رویکرد ش��ناختی ،حروف 14اضافه واحدهای واژگانی

2

فیزیکی -فضایی ،بیش��تر به عنوان روابط گشتالتی و طرح

مش��خص معنایی که باید به ان��دازۀ دیگر مقوالت و گاهی

ت��ا گزارههای زبانی ی��ا مجموع��های از ویژگیهای معنایی

این پژوهش نش��ان داد که با توجه به مالکهای تایلر و

اضاف��ه را فقط با اس��تفاده از مجموع��ه ویژگیهای معنایی

اولی��ن معنای متبادر ش��ده به ذهن ،مفهوم دارای بیش��ترین

بین ش��یء متحرک و زمینه ثابت اهمیت دارد .تعمیم مناظر

مکانی) ،برای حرف اضافۀ «از» (در زبان فارسی) نیز میتوان

ذهن میش��ود که پاس��خی به مش��اهده و تجربۀ پدیدههای

ایون��ز ( 2003و  )2004برای تعیین مفهوم پیشنمونه (مانند

تعبی��ر نمود بلکه توجه به روابط فضایی و طرحواره موجود

بس��امد وقوع ،ترکیبپذیری و ارتباط با سایر حروف اضافۀ

فضای��ی باعث ایجاد تعمیمه��ای طرحوارهای و انتزاعی در

مفهوم پیشنمونه را مش��خص و کارآمدی الگوی پیشنهادی

فیزیکی اس��ت که روابط فضایی مش��ابهی دارند .این انتزاع

در این پژوهش ،مفهوم پیشنمونهای این حرف بهعنوان

رابطۀ فضایی بین دو پدیده یک آرمانگرایی ذهنی انتزاعی را

آنها را در این زمینه مشخص کرد.

مفهوم کانونی در شبکۀ معنایی قرار گرفت و مفاهیم متمایز
از آن منش��عب ش��دند .با توجه به الگوی ییش��نهادی و نیز

مالکهای تعیی��ن مفهوم متفاوت تایلر و ایونز؛ یعنی وجود
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را منظر اعل��ي مینامیم .به این ترتیب ،ه��ر حرفاضافه از

مینمایاند (ایوانز و تایلر.)2005 ،

1- instrumental items
2- lexical items
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 -2-4ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ »از«
-٤ج-از

 -٣ﻩ -ﺑﺎ
 -٤د -ازﺳﻮﯼ از

 -٤ب -ازﻃﺮﻳﻖ

 -٣د-ﺑﻪ

 -٣ج -را

 -٤اﻟﻒ -از ﺟﻬﺖ
 -٣ﺧﻮﺷﮥ
ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﻳﯽ

 -٤ﺧﻮﺷﮥ ﺣﺬف
ﺟﺰء ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ

 -٣ب -ﮐﺴﺮۀ
اﺿﺎﻓﻪ
 -٣اﻟﻒ -در
 -١ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﻴﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
 -٥ﻧﺸﺎن دادن اﺑﺘﺪاﯼ
زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ﻳﺎ اﻣﺮﯼ

 -٢ﺧﻮﺷﮥ
اﺳﺘﻌﺎرﯼ

-٢ﯼ -١ -ﻣﺸﻤﻮل

-٢ﯼ -ﺧﻮﺷﮥ ﺷﻤﻮل

 -٢اﻟﻒ -ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
-٢ﯼ -٢-ﺷﺎﻣﻞ
 -٢ب -ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻤﻠﮏ
 -٢ج -دﻻﻟﺖ
 -٢د -درﺑﺎرۀ
-٢ط -ﺧﻮﺷﮥ
ﺗﻤﺎﺳﯽ

 -٢ﻩ -ﺣﺎﻟﺖ
 -٢و -ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ

 -٢ط -١-ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ

 -٢ز -ﺟﻨﺲ
 -٢ح -ﻣﻘﺪار

 -٢ط -٢-ﺗﻘﺎﺑﻞ
 -٢ط-٤-ﺗﺸﺨﻴﺺ

١٥
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-٢ط -٣-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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 -2رواب��ط فضایی خاص میان پدیدهها برای انس��انها

نتایج معناداری به دنبال دارند که به عنوان بخش��ی از تعبیر

آن حرف درنظرگرفته میشوند.

 -3گس��ترۀ معنایی هر ح��رف اضافه براس��اس معنای

فضای��ی اولیه (منظر اعلي) به همراه مجموعهای از ویژگی

های شناختی تبیینپذیر است .بنابراین ،تمامی معانی مرتبط
با یک لفظ فضایی ویژه ،بهوس��یلۀ معنای فضایی اولیه و به
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صورتی نظاممند و باقاعده انگیزانده میشوند (ایوانز و تایلر،

.)2005

 )4معن��ای اولی��ۀ هر ح��رف اضافه مفهومی اس��ت که

مستقیم یا غیرمس��تقیم در همۀ مفاهیم مرتبط وجود دارد و

مفاهیم دیگر باید معنایی اضافه را به معنای اولیه بیفزایند تا
به عنوان معنای متفاوت در شبکه قرار گیرند.

دریافت مقاله 89/11/19 :پذیرش مقاله90/2/13 :
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