
 
 های غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاهفصلنامة مطالعات زبان و گویش

 73-77، صص 3131، زمستان 7سال دوّم، شمارة 

 3شناسی شناختییدر زبان فارسی با رویکرد معن “به” ةحرف اضافی چندمعنای

 2حسین رضویان

 اندانشگاه سمن ،شناسیاستادیار گروه زبان

 1معصومه خانزاده

 دانشگاه سمنان ،شناسیارشد زبان یکارشناسۀ آموختدانش

 چکیده

جهتت تییتی   و کمکی در های آنیچیدگیتواند گامی در جهت شناخت پحروف اضافه در زبان فارسی می ۀمطالع

 از منظتر  “بته” ۀصحیح ساخت زبان فارسی باشد. هتدف پتهوهش حاضتر بررستی معتانی محتفتا حترف اضتاف

( در چتارچو  3002و ایتوان    یفرتتا مندچندمعنایی سامانشناسی شناختی است. برای ای  منظور از رویکرد عنیم

محتفتا از هتای مثالجهتت نیتل بته ایت  هتدف،  است. درها استفاده شده شناسی شناختی برای تحفیل دادهمعنی

کتارگیری شده و بتا بفارسی استحراج  زبان مکالمات روزمرۀمحتفا و  متونسح ، معی  و دهحدا،  لغاتفرهنگ 

 ی  حرف اضافه دارای معتانی محتففتیدهد که انشان می نتایج پهوهشد. انرد شناختی مورد تحفیل قرار گرفتهرویک

دهنتد و پیوستته را تشتکیل میهمای بهمشتق شده و شیکه ‘و ارتیاطالصاق ’د یعنی است که همه از یک معنی واح

و مفهتوم اولیته مشتتق  صتحنهپیش، از های تتایفر و ایتوان توجه به مالک مند و باطور نظام می مفاهیم متمای  بهتما

 شتمارن دِ که زیرمجموعۀ مفهوم مقصد بته سازی و پیشِ و مقصد، محاطب: عیارتند ازمتمای   ای  مفاهیم شوند.می

همچنتی  نشتان  ، استعانت و بتا استتفاده از.رویِ، سازگار و مطابق، مقابلِ و برابرِ، توالی و ترتیب، تعفیل آیند، برمی

منجر بته  و ستعاری بر تنها معنای صریح آنشد که کاربردهای مجازی ای  حرف اضافه موجب انیاشت معانی اداده 

واقع، معانی مشتق حروف اضتافه در چنتدمعنایی حاصتل باتت استتعاری معتانی  رد است.شده  چندمعنا شدن آن

 .اندمرک ی

 معنایی. ۀ، شیک“به” ۀمند، حرف اضافه، حرف اضافسامانشناسی شناختی، چندمعنایی نیمعها: واژهکلید

 

                                                           
 32/3/1232تاریخ پذیرش:               3/7/1232 دریافت:تاریخ  -1

 razavian@semnan.ac.ir                  :نویاندۀ مائول پات الکترونیکی -3

 mas_khanzadeh@yahoo.com             پات الکترونیکی: -2

mailto:razavian@profs.semnan.ac.ir
mailto:mas_khanzadeh@yahoo.com


 1232، زماتان 7ل دوّم، شمارۀ های غر  ایران، سا/ فصفنامۀ مطالعات زبان و گویش85
 

 هممقدّ -3

در پتی  و متیالدی 1370 ۀشناسی است که در اوایل دهمکتیی جدید در زبان شناسی شناختیزبان

دگاه . ایت  دیت(2: 3002 ،8و گری  2 ایوان پدید آمد  به زبان گراصورتهایی از رویکرد نارضایتی

، 10 و کتایکن 3بنیان نهتاده شتد  گیرارتت  5و تالمی 7، النگاکر2های ب رگانی چون لیکافبا فعالیت

استت، ت زبان صورآن بر  ۀشناسی زایشی که تمرک  اولیخالف زبان . در ای  دیدگاه بر(2: 3007

 .(2: 3002، گیرارت گیرد  معنا در کانون توجه قرار می

ای  باورند که ستاختار زبتانی انعکاستی ماتتقیم از شتناخت  شناختی برنظران عفوم صاحب 

مربوط به ادراک یک وضتعیت ختاص استت و تمتام  خاصاست؛ بدی  معنی که یک اصطالح 

 (.1: 3001، 11لیصول زبانی ریشه در شناخت دارند  ا

شناستان، زبتان را بته ختاطر ختود آن شناسان شناختی، همچون سایر زبتانبدی  ترتیب زبان 

 زبتان  ۀشناستان شتناختی بته مطالعتکته چترا زبتانکنند و یک دلیل مهتم مینتی بتر اینمیمطالعه 

ر استت. بته بتاور آنهتا، زبتان پردازند، ریشه در ای  باور دارد که زبان بازتتا  الگوهتای تفکتمی

کنتد را طراحتی متیگذرد بشر می ذه  در های اساسی خاصی بوده و آنچهویهگی ۀکنندمنعکس

 (.8: 3002 ،ایوان  و گری  

توصیا معنایی حروف اضتافه استت. در  شناسی شناختیل مورد بحث در زبانیکی از ماائ 

وستیعی از مفتاهیم متفتاوت  ۀهتا دارای گاتتردر تمام زبان میان واژگان چندمعنا، حروف اضافه

ماننتد معناشناستی شتناختی هیچ دیتدگاهی است که تاکنون . ای  موضوع نی  شایان توجه هاتند

در های پیشی  معنا همتواره فیل دقیقی از حروف اضافه ارائه دهد، زیرا در نظریهاست تحاته نتوان

 طتورشتد. بته میتییتی   های جهان خارجو واقعیتهای زبانی یک میان صورتبهیک رابطۀ یک

 استت توصیا معنتایی حتروف اضتافه شناسی شناختیل مورد بحث در زبانئکفی، یکی از ماا
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5. M. Green 

6. G. Lakoff 
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 (.1338، 12و رایس 13ساندرا ؛1230 زیارتی،  زاهدی و محمدی

فیل معناشناختی حرف اضتافۀ مکتانی تح شد، موضوع اصفی پهوهش حاضرچه گفته بر اساس آن

جهت نیل بته ایت   ای  حرف اضافه است. در ، بررسی چندمعنایی آن و ترسیم شیکۀ معنایی“به”

متورد  شتناختی شناستیدر چتارچو  معنی معانی حتروف اضتافهگیری چگونگی شکل ،هدف

های پیشی  در زمینتۀ چنتدمعنایی پهوهش ، نحاتای  مقالهدر ادامۀ گرفت.  خواهد بررسی قرار

ستسس روش انجتام و چتارچو  نظتری  د.نشوبررسی میحروف اضافه در چارچو  شناختی 

پردازیم کته ترستیم شتیکۀ گیری میها و نتیجهشوند و سرانجام به تحفیل دادهپهوهش معرفی می

 در چارچو  مورد استفاده است.“ به”یی حرف اضافۀ معنا

 پژوهش ةپیشین -2

تتا  زمینتهایت  شتناختی پهوهشتگران در داشت به مطالعتات زبتاندر ای  بحش نگاهی خواهیم 

ای  دسته از مطالعات چته بتوده و بته چته نکتاتی در ایت   ۀگردد که موضوع و محدودمشحص 

 هتای ایرانتی مترورانتی و ستسس پهوهشغیرایرهتای استت. در ابتتدا پهوهشزمینه توجه شتده 

 شود.می

مکانی در زبتان  ۀف اضافوحر چندمعنایی برخی ۀای در زمینمقاله (1337  18ردادوو گ 12هیل 

بررستی . در ای  پهوهش به اندنگاشتهگویند، دان سح  میب 17گوآدال کانال ۀکه در ج یر 12النگو

نحاتت  ۀانتد سته واژدادهپرداخته و نشتان  on the side و above ،under ،insideواژگان 

above ،under ،inside 15نحتوی–هتای واژیچندمعنا هاتند. همچنی  در ای  تحقیق ویهگی 

در  onاند. در ادامه نی  به بحتث محتصتری پیرامتون وضتعیت گرفته بحث قرار ای  واژگان مورد

 ت.اسه شده در زبان انگفیای پرداخت onزبان النگو و تفاوت آن با 

در زبتان “ through”به تحفیل معنایی حترف اضتافۀ ( در پهوهشی 3000  13آنگفس مارتی  
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، 30توجه به مفاهیمی همچون طرحتواره تا با آن است ت. وی در ای  مقاله براسنگفیای پرداخته ا

رف شناسی شناختی به چندمعنایی ای  حتشیکۀ معنایی و سایر مفاهیم اصفی ادراکی و ذهنی معنی

های در شتیکهدهی عناصتر واژگتانی کته ستازماندارد اذعان ردازد و در آخر بر ای  نکته اضافه بس

 دادن چندمعنایی است.ان ای مناسب برای نشوسیفه 31شعاعی

در زبتان انگفیاتی  “over” ۀبررستی چنتدمعنایی حترف اضتاف( بته 3002  و ایتوان  33تایفر 

ختالف نظریتات پیشتی  کته معنتای  که براند پرداخته و برای نحاتی  بار به ای  مطفب پرداخته

شتناس یتا توجه به نظر شحصی معنی ی چندمعنا به صورت دلیحواهی و بایک صورت زبان ۀاولی

کنتد و ستایر مفتاهیم آن شد، تعیی  مفهوم اولیه از قواعد خاصی پیروی میشناس انتحا  میزبان

 ۀشتوند. شتیومتیه مشتتق ی محتدودی از آن مفهتوم اولیتحرف اضافه نی  از طریق اصول شناخت

 شتان لتی ایت  دو امیتد داشتتند روش پیشتنهادیو ،استت ها محتص حترف اضتافهپیشنهادی آن

روشی بترای  ۀگشایی باشد برای درک بهتر چندمعنایی سایر مقوالت زبانی. در ادامه آنها به ارائراه

 پردازند.می 32صحنهپیشتعیی  معانی متمای  یک حرف اضافه و 

و  38شتدهبته بررستی نمتادی  بتودن معنتای جاتمی( نیت  3007ران  و دیگت 32وان درگات 

مکتانی در چتارچو  شتناختی پرداختته و معتقدنتد کته مطالعتات  ۀچندمعنایی حتروف اضتاف

( بترای حتروف 3002تایفر و ایوان    32مندمدل چندمعنایی سامان پایه و اساس چندمعنایی پیشی 

 گرفت. قرار اضافه

 بتاور (3005گففام و یوستفی راد  اند.   از بررسی چندمعنایی غافل نیودهشناسان ایرانی نیزبان 

 هاتتند؛ متا اولیتۀ شتناختی مفتاهیم از کننتد،می بیتان مکانی اضافۀ حروف که که مفاهیمی نددار

 محاتو  شتناختی شناستیمعنی حوزۀ در مطالعه برای غنی منیعی مکانی اضافۀ حروف بنابرای 

 تعتاریا برختی شتناختی، معناشناستی رویکترد اصول مرور از پس ،ایمقاله ایشان در .شوندمی

 بته شتناختی شناستیمعنی رویکترد ستسس و ذکتر کترده را سنتی رویکردهای در اضافه حروف
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 متورد شناختی چارچو  در “توی/ در” اضافۀ حرف نهایت، در. اندکرده معرفیرا  اضافه حروف

 از جاتت  متدد بتا شتناختی رویکرد که شودمی داده نشان مقاله ای  در. ستا گرفته قرار بررسی

 عرضته مکتانی اضافۀ حروف از گویاتری تییی ...  و تعییر ،پهنه و شکل طرحواره، چون مفاهیمی

 .کندمی

مکتانی در چتارچو   ۀبررستی حتروف اضتاف دکتری خود به ۀ( در رسال1257یوسفی راد   

افه و وف اضتحاتت کتاربرد ایت  حترچون حالت نوع ناست. وی ماائفی همشناختی پرداخته 

است. یوستفی بته پیتروی از تتایفر و ایتوان  معتقتد استت کته در کرده فضاهای ذهنی را بررسی

او یتک عامتل مهتم در تعیتی   د معنای نحاتی  را یافت. بته عقیتدۀچندمعنایی حروف اضافه بای

 چتونمکانی  ۀافمعنای نوع نحات، می ان شیاهت خانوادگی در مفهوم است. در ادامه حروف اض

 اربرد. تحفیل و بررسی شده و معنای نوع نحات و حالت نوع نحاتت کتو .. “روی”، “از”، “در”

ربرد استتعاری ایت  شود. همچنی  به ماائفی چون کتامیصورت شکل نشان داده ای  حروف به 

دهتد کته رویکترد می بندی کفی، وی در ای  رساله نشانشود. در یک جمعمیحروف نی  اشاره 

مکتانی  ۀو ... تییی  گویاتری از حروف اضتاف پهنهجات  از مفاهیمی چون شکل،  شناختی با مدد

 کند.می عرضه

اند کته در رویکترد شتناختی بترای معتانی ای نشان داده( در مقاله1257گففام و یوسفی راد   

گرفتته  نظتر شتیاهت ختانوادگی در ۀمثل حروف اضافه، یتک شتیک صر چندمعنامتفاوت یک عن

معانی اصفی و مرک ی و برخی دیگر جتانیی فترش شتده و بته  بدی  صورت که برخی شود؛یم

 شوند.های شناختی به معنای اصفی مرتیت میمکانیام ۀواسط

 ۀاضتافشد خود به بررستی معتانی محتفتا حترف کارشناسی ار ۀنام( در پایان1253اسدی   

چنتدمعنایی در همی  راستا رویکترد شناسی شناختی پرداخته و معنی ۀدر چارچو  انگار “روی”

 ۀاست. در انتها نی  معتانی ایت  حترف اضتافه، نحتوها به کار گرفته فیل دادهبرای تحرا  مندسامان

 است.معنایی آن مشحص شده  ۀها و شیکگیری آنشکل

در چتارچو   “از”کۀ معنایی حترف اضتافۀ بررسی شی ( به1230زیارتی  محمدی زاهدی و  

 (3002هتای تتایفر و ایتوان   ند که با توجته بته مالکادادهپرداخته و نشان ی شناسی شناختمعنی

وم ( مفهتدر زبتان فارستی بترای ایت  حترف اضتافه تتوان میصتحنه، برای تعیتی  مفهتوم پیش



 1232، زماتان 7ل دوّم، شمارۀ های غر  ایران، سا/ فصفنامۀ مطالعات زبان و گویش23
 

در  .کتردمشتحص  زمینتهی پیشنهادی آنها را در ایت  را مشحص و کارآمدی الگو 37‘نمونهپیش’

 هگرفتت ایی قترارمفهوم کانونی در شیکۀ معن عنوانی  حرف به ای اصحنهوم پیشای  پهوهش مفه

هتای تعیتی  و دیگتر مالکاند. با توجه به الگتوی پیشتنهادی شدهب و مفاهیم متمای  از آن منشع

مشحص و با توجه به نتوع و میت ان مفاهیم متمای  ای  حرف اضافه  ،مفهوم متفاوت تایفر و ایوان 

عاعی بندی و سسس با ستاختاری شتدستههای متفاوت بندیوشهصحنه در خارتیاط با مفهوم پیش

 .نداهشدداشت( متصل  رک  قرارصحنه  که در مبه مفهوم پیش

را متورد “ ستر”و “ در” ۀمعنتایی حتروف اضتاف ۀ( شتیک1233ضترابی  رنجیتر مهند و راسخ 

گی درک چگتون ۀشناستی شتناختی مطترح در زمینتهای زبانبررسی قرار داده و با تکیه بر بحث

پتس از  . ایشتانانتدزمتان و مکتان در دستتور فارستی پرداخته ۀانت اعی، به بررستی رابطت ۀحوز

الذکر از فرهنگ سح ، با استفاده از معیارهای تتایفر و فوق ۀاستحراج معانی محتفا حروف اضاف

یی معنتا ۀکنهایتت شتی ( معنای اولیه و معانی متفاوت هر حرف اضافه را معی  و در3002ایوان   

 اند.کردهرا رسم آن 

چنتدمعنایی پرداختته و بیتان  ۀزمینتلیکتاف در  نظریتۀ بته (20-23: 1233  روش  و اردبیفی 

لیکتاف استتدالل د و نه استثنائات. ای زبانی هاتنها هنجارهنظر لیکاف چندمعنایی که از دارندمی

هتای طریتق انگاره ت کته ازهایی مفهومی دانامقوله ۀکند که واحدهای واژگانی را باید به مثابمی

ر، چندمعنایی بته ایت  دلیتل یابند. بر طیق ای  نظها سازمان مینمونهیا پیش 35شدهشناختی آرمانی

معمتوال  یتک  شتوند؛ الیتتهمیای از مفاهیم واژگتانی متصتل شیکه آید که کفمات بهمی وجودبه 

 ند.کمیهم وصل ها را به د که آندار ای و مرک ی وجودمعنای نمونه

 شناسیروش -1

ها بر اساس معیارهای روش پیشنهادی تتایفر و ماهیت ای  پهوهش، توصیفی تحفیفی است و داده

انتد. گرفته ( برای تعیی  مفاهیم متمای  حروف اضافه، متورد بررستی و تحفیتل قترار3002ایوان   

کته ایت  مفهتوم در معیارها از ای  قرارند: اگر حرف اضافه شامل مفهومی اضافی باشد، به طوری 

شود و نی  اگتر حترف بقیۀ معانی آشکار نیاشد، آن معنا به عنوان معنای متفاوت در نظر گرفته می

معنتای متفتاوت نیایتد از ستایر مفتاهیم و از بتافتی کته در آن  اضافه شامل مفهومی اضافی باشد،
                                                           
27. prototype 

28. Idealized Cognitive Models (ICMs) 
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سی که حرف اضتافۀ های مورد برروجود دارد، حاصل شود، بفکه باید ماتقل از بافت باشد. داده

(، 1273هتای ذکرشتده در سته فرهنتگ دهحتدا  در آنها به کار رفته، از متون محتفتا، مثال“ به”

( و مکالمات روزمرۀ زبان فارسی معاصتر هاتتند و معتانی 1252( و معی   1253سح   انوری: 

رد استتفاده اند. ابتدا مفاهیمی که در فارستی امتروز متوالذکر استحراج شدهنی  از سه فرهنگ فوق

به طور جداگانه بررستی شتده  و سسس بر اساس معیارهای تایفر و ایوان  گیرند، مشحصقرار می

انتد. و مفاهیم متمای  مشتق از آن تعیی  گردیده ترسیم و مفهوم اولیه“ به”صحنۀ و پس از آن، پیش

مفتاهیم متمتای  در  در انتها با قرار دادن مفهوم اولیۀ ای  حرف اضافه در مرکت  و مترتیت ستاخت 

اطراف آن، شیکۀ روابت معنایی ای  حرف اضافۀ فارسی رسم و چندمعنا بودن آن نشان داده شتده 

 است.

 چارچوب نظری -4

آن دانتش زبتانی ماتتقل از تتوان رویکتردی داناتت کته در شناسی شتناختی را میاساس زبان

نتقتال ا دهی، پتردازش وای بترای ستازمانوستیفهواقتع، زبتان  اندیشیدن و شتناخت نیاتت. در

ستازوکارهای شتناختی کته  و هاشناختی بتر متدل شناسید ومعنیشومیگرفته  نظر اطالعات در

شناستی کنتد. در معنیمی تأکیتد -سازدمیها را ممک  و آن- دارند های زبان ما قرارورای فعالیت

را ممکت   33لاستتدالاست که عمفکردهای عتالی شتناختی متا کته معنتا و آن  بر شناختی فرش

رویکترد  ند. در ای ها هاتنفکیک از آت های حواس ما و غیرقابلسازند، در واقع امتداد فعالیتمی

 ، گففتام و یوستفی راد های محتفا ذهت  استتمیان حوزه 21نگاشتو  20تعییرایجاد  نقش زبان

 نظتر ناتان درهتای کفتی ااز توانایی شناسی شناختی، زبان بحشیناز آنجا که در زبا .(21: 1258

در  بنتدیاب ارهتای مقوله -، در بررسی آن متوارد زیتر دارای اهمیتت استت: التاشودمیگرفته 

شناستی و فصتل مشتترک مفتاهیم در معنتی - تصاویر ذهنی، استعاره و ...(؛   های طییعیزبان

 (.1230 زاهدی و محمدی زیارتی،  تفکر ارتیاط میان زبان و -نحو؛ ج

 :استچو ، به دو مائفۀ اساسی توجه شده در ای  چارر بررسی حروف اضافه د

شود کته در ایت  حالتت دو می بررسی 23ایعنوان یک معنای هاتهای به معنای حرف اضافه -1
                                                           
29. reasoning 
30. construal 
31. mapping 
32. core meaning 
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 (:3000، 22توجه است  ناوارو فرراندونکته قابل 

ود و ایت  معنتا در شتای منتهتی میالا( تمام کاربردهای یک حترف اضتافه بته معنتایی هاتته

آورد کته ای دیگر از معنا را فراهم متیعنوان معنای اصفی مطرح است و بافت جنیهها به هناملغت

 (.1378، 28؛ بنت1323، 22به حرف اضافه مربوط نیات  لیچ

 ئی میان معتانی های جها اختالفشود. ای  بافتمی های متفاوت ظاهرنی اصفی در بافت ( معا

هتا همچنان در بافتای دهند، اما معنای هاتهیمحرف اضافه را نشان  شده برایمحتفا مشحص

 (.1352، 25؛ هرزکویتس1372، 27و جاناون لرد 22میفردارد   وجود

معتانی  چندمعنایی واحدهای زبانی هاتند که همواره یکی از های بارزحروف اضافه از نمونه -3

ت  نتاوارو استحتائ  اهمیتت  شود. در ای  مورد نیت  ذکتر دو نکتتهمیمحاو  نمونه پیشها آن

 :(3000فرراندو، 

 (.1353، 20 سینکی کندمی  تعیی 23را نظامی میتنی بر قانون برترینمونه پیش الا(

شتود کته ایت  میمشتتق  21پایته تصتوریمعانی محتفا یک حرف اضافه از یک طرحوارۀ   (

یکتدیگر  بته تصتوریهتای طرحواره 23های ختانوادگی و تیتدیلوسیفۀ برخی شیاهتاشتقاق به 

 (.1335؛ ناوارو فرراندو، 1357ف، لیکا ؛1350، 22گیرد  بروگم می صورت

و متوارد  ( استت3002رویکرد تایفر و ایوان    اشناختی ای  پهوهش به حروف اضافهرویکرد معن

 اند از:ها عیارتنظر در بررسی آن مورد

ستت، ری اهای تصووارهرحطشکل به  وسیفۀ حروف اضافهشده به اریم گذمفاهیم ردر طییعت، 

هایی از صتورت دستتهبته عیارت دیگر، حروف اضتافه فقتت به  نابرای  ماهیتی تصویری دارند؛ب

 تعییر نیاتند.قابل  22معنایی هایمشحصه

                                                           
33. I. Navarro Ferrando 
34. G. N. Leech 
35. D. C. Bennett 
36. G. Miller 
37. P. Johnson-Laird 
38. A. Herskovits 
39. preference rule system 

40. A. J. Cienki 

41. basic image schema 

42. transformation 

43. C. Brugman 

44. semantic features 
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نتی انت اعتی را طفتو  ذه، همواره یک کمال م28هر حرف اضافه در یک شیکۀ روابت فضایی 

 شتود.میگرفته  نظر ف اضافه درشیکۀ معنایی آن حر عنوان عضو اصفی و اولیۀانگی د که به برمی

 شوند.میمند گاترده ایی، در یک قالب نظاممعانی اضافی در شیکۀ روابت معن

بتا بررستی حترف حروف اضافه را در تحفیل  بودن رویکرد شناختی حاضر مفید در پهوهش 

 دهیم.مینشان  “به”اضافۀ مکانی 

 حروف اضافه وتروش پیشنهادی تایلر و ایوانز برای تعیین مفاهیم متفا

و معتانی  بتودهای بر اساس دیتدگاه شتناختی، حتروف اضتافه دارای معتانی مرکت ی و حاشتیه

(. بتر همتی  1253 مهند،ند  راستخمرکت ی هاتتای عموما  حاصل بات استتعاری معتانی حاشیه

کردنتد. بتر استاس ایت   را پیشتنهاد مند( رویکرد چنتدمعنایی ستامان3002س تایفر و ایوان   اسا

طتور بته  22پتذیر بتوده و مفتاهیم متمتای مفهوم اولیۀ حروف اضافه طیق قواعدی تعیی  ،کردروی

شوند و در نهایت ای  مفاهیم متمای  به همراه مفهوم اولیته تشتکیل یتک میمند از آن مشتق قاعده

  گرفتته و مفتاهیم متمتای ر ی  شتیکه مفهتوم اصتفی در مرکت  قترادهند و در امی 27شیکۀ معنایی

صورت که مفتاهیمی بدی   تند؛مند در ارتیاط با آن معنای اولیه هاه از آن به شکفی نظامشدمشتق

طتور غیرماتتقیم ، ن دیک به مرک  و مفاهیمی که به طور ماتقیم از مفهوم اولیه مشتق گشتهکه به 

نتد گیرمتی اند، دورتر از مرک  قترارق یافتهاشتقا ماتقیما  از یکی از مفاهیم مشتق از مفهوم اولیه و

 (.107-3: 3002 تایفر و ایوان ، 

هتای های معنتایی، رویکردپردازان شتیکه( بر ای  باورند که به تعداد نظریه1338ساندرا و رایس  

دارد. برای برطرف کردن ای  نقص تتایفر و ایتوان   های معنایی وجودرای انتحا  شیکهمتفاوتی ب

دو بته اضتافه پرداختنتد. ایت  حروف معانی متمای   ند برای تعیی مای قاعده( به ارائۀ شیوه3002 

معتانی در انگفیاتی پرداختته و دو معیتار را بترای تعیتی   “over”بررسی موردی حرف اضتافۀ 

 اند:کردهیک حرف اضافه تییی   متمای 

که ایت  مفهتوم در بقیتۀ ضافه شامل مفهومی اضافی باشد، به طوری ها اگر حرف ابه نظر آن الف(

  یتا شود. ای  مفهوم متمتایمیگرفته  نظر وان معنای متفاوت درنیاشد، آن معنا به عنمعانی آشکار 

                                                           
45. spatial relations 

46. discrete concepts 

47. semantic network 
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تر استت و ای در صتحنه کته کوچتکنقطه  25باشد و یا رابطۀ پیکرباید معنایی غیرفضایی داشته 

در ارتیتاط بتا آن حرکتت  پیکتر به ماهیتی اشتاره دارد کته  زمینه /23تواند حرکت کند( و پهنهمی

 هیم مرتیت با آن حرف اضافه باشد.ییر کرده و متفاوت با سایر مفاکند( تغمی

حاصل شود، بفکه بایتد  ،دارد مفاهیم و از بافتی که در آن وجود معنای متفاوت نیاید از سایر ب(

 (.108: 3002باشد  تایفر و ایوان ، ماتقل از بافت 

بته  اولیه و اصفی حروف اضافه،به منظور تعیی  مفهوم  (103-105: 3002ی  تایفر و ایوان   همچن

 پردازند:ارائۀ شواهد زیر می

در طتول  شتدههتومیبا پذیرفت  ای  اصل که روابتت فضتایی مف شده:الف( نخستین معنای ثبت

وان بته تشده در تاریخ زبان را میشد، اولی  معنی ثیت توجهی نحواهند تاریخ دچار تغییرات قابل

 عنوان مفهوم اولیه برگ ید.

منظور ای  است کته همتواره بحشتی از معنتای مفهتوم  ب بودن معنی در شبکة معنایی:ب( غال

 اصفی در دیگر مفاهیم متمای  واژه وجود دارد.

توجته بته کاربردشتان،  برخی از حروف اضافۀ یک زبتان، بتا ج( روابط با سایر حروف اضافه:

دهنتد. بته میتوضیح ضا را ای خاص از فهکدام از اج اء جنی سازند و هرمی 80ای ترکیییمجموعه

“ بته”یتد  و م“ از”ه در فارستی کت“ به”و“ از”مثل  گویند؛می 81های تقابفیمجموعه هاای  مجموعه

دهند. به اعتقاد تایفر و ایوان  آن مفهومی که عضتوی از یتک مجموعتۀ ترکییتی میمقصد را نشان 

 شود.ی انتحا  تواند به عنوان مفهوم اصفی در شیکۀ معنایمی ،است

بتدی   ؛دهتدمی بینتیانتحا  مفهوم اصفی یک واژه به ما امکتان پیش های دستوری:بینید( پیش

و پتس  هشد مای  در طی زمان از یک معنی مشتقدهیم که معانی متمی صورت که وقتی تشحیص

کترد کته  بینتیتتوان پیشمیاند، از روزمره شدن معنا، تیدیل به ج ئی از شیکۀ معنایی واژه شتده

یم از مفهتوم اولیته مشتتق ی از مفاهیم شیکۀ معنایی به صورت ماتتقیم و برختی غیرماتتقتعداد

 اند.شده

را بتازنمودی انت اعتی صحنه پرداخته و آن ا پیشبه تعریهمچنی   (35: 3002تایفر و ایوان    
                                                           
48. trajector 

49. landmark 

50. compositional set 

51. contrastive set 
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بتاور  بته افتد. بناچی  که مکررا  در جهان خارج اتفاق می فضایی بی  دو یا چند دانند از ترکیبمی

با مجموعۀ باتیار محتدودی از اصتول شتناختی در  صحنهپیش (15: 3002  82و کالرک 83نرلیچ

ای از مفاهیم متمای  برای یک حرف اضتافه شتده و یتک تعامل است تا منجر به اشتقاق مجموعه

 دهد.معنایی را حول مفهوم اولیه تشکیل شیکۀ 

شتامل عناصتر دهنتد و هتم میرا تشتکیل ی استت کته آن شامل اج ائت صحنه همیک پیش 

( رابطتۀ فضتایی 2 ( پهنته؛3؛ ( پیکر1 ند از:اعیارت صحنهپیشدهندۀ یک کاربردی. اج اء تشکیل

مؤید آن استت کته رابطتۀ  صحنهپیشدهد. اصطالح میرا نشان  پیکرپهنه و که ارتیاط  82مفهومی

شتود و میشتامل هر صحنۀ فضایی در جهان ختارج فضایی مربوط به آن فاقد ج ئیاتی است که 

ر و ایتوان  واقتع در متدل تتایف دارد. در ر اهمیت دیداری صتحنۀ فضتایی تأکیتدواژۀ صحنه نی  ب

فه استت کته ستایر و پهنه در مفهتوم اولیتۀ حتروف اضتا پیکرگر رابطۀ صحنه نشان( پیش3002 

 ، شتوند  تتایفر و ایتوانمیصحنه بتا اصتول شتناختی مشتتق  واسطۀ تعامل ای مفاهیم متمای  به 

3002 :38.) 

 هاتحلیل داده -7

هتا آن استاس پرداختته، ستسس بتر “بته”بررسی مفاهیم متمای  حرف اضتافۀ در ای  بحش ابتدا به 

معنتایی  شتیکۀصتحنه و پیش شتکل شود. در ادامه نیت می مشحص اضافه مفهوم اولیۀ ای  حرف

 شد. ترسیم خواهد

 “به”حرف اضافة متفاوت مفاهیم  -7-3

 معانی زیر برای ای  حرف اضافه آورده شده است: (252: 1253انوری، در فرهنگ سح   

( بترای محاطتب قترار 3. “به خانه رستیدم”رود: کار میبیان الصاق و اتصال یا ارتیاط به ( برای 1

( به ستویِ؛ بته 2. “گویم بروبه تو می”رود: کار میایجاد ارتیاط با کای یا چی ی به  دادن کای یا

ان بریتده زب”رود؛ در: کار می( برای بیان ظرفیت در مکان به 2 .“رودراه به ده میی  کورها”طرفِ: 

 .“باالخره به صندلی ریاست نشات”رویِ؛ بر:  ( بر8 “(سعدی/ ...  بکمبه کنجی نشاته صم

 :(322: 1252فرهنگ معی   

                                                           
52. B. Nerlich 

53. D. D. Clark 

54. conceptual spatial relation 
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کته جتنس، چنان( در بیتان 2( به معنی قام و سوگند. 2( ظرفیت مکانی و زمانی. 3به همراهِ.  (1

تعانت را رستاند و در ایت  ( اس2معنی طرف و سوی. ( به 8توان گذاشت.  “از جنسِ”آن  به جای

حتال مابعتد آن ( تعفیل راست و در ایت  7عمل است. اف ار کار و  ،چه پس از وی آیدصورت آن

سح  بته دای ( در آغاز و ابت3( بر مقدار داللت کند و مفید معنی تکرار باشد. 5عفت حکم است. 

( بته 12عوشِ و مقابلِ داللتت کنتد. ( بر 13( سازگاری و توافق. 11معنی برایِ. ( به 10رود.  کار

 دم.به( برای ترتیب آید: دم12. ‘را’معنی 

 :(2232: 1273فرهنگ دهحدا  

م  قتوم ختویش را گفتتم کته بته دهفیت  بنشتیند. ”معنی در و اندر: ( ظرفیت مکانی راست، به 1

در بیتان ( 2 “... دهقان به ستحرگاهان کت  خانته برآیتد”( ظرفیت زمانی راست: 3 “ تاریخ بیهقی(

کس را تو استوار مدار/ کار ختود کت  هیچ ”توان گذاشت:  “از جنسِ”که به جای آن جنس، چنان

 چو زی  کرانه شه شترق دستت بترد بته”معنی طرف و سوی: ( به 2 “کای به یار مدار.  سنایی(

چته تعانت را رستاند و در ایت  صتورت آن( اس8 “د از محالفان دیار.  فرخی(تیر/ بر آن کرانه نمان

به لشگر توان کرد ای  کتارزار/ بته تنهتا چته برخیت د از ”اف ار کار و عمل است:  ،پس از وی آید

بته جترم ” حال مابعتد آن عفتت حکتم استت:( تعفیل راست و در ای  2 “یک سوار.  فردوسی(

( 5 .“بته مشتت زر داد”قدار داللت کند و مفید معنی تکرار باشتد: ( بر م7. “کیفر رسیدخیانت به 

نام خداوند جان و خترد/ کت ی  برتتر اندیشته برنگتذرد. به ”رود:  کاردر آغاز و ابتدای سح  به 

گر ج  بکتام مت  آیتد جتوا / مت  و گترز و میتدان ا”( سازگاری؛ توافق؛ مطابق: 3 “ فردوسی(

آسمان گو مفتروش ایت  ”مقابفه داللت کند؛ مقابلِ؛ برابرِ: ( بر عوش و 10 “افراسیا .  فردوسی(

( پتیشِ؛ نت دِ: 11 “عظمت کاندر عشق/ خرم  مه به جوی، خوشه پتروی  بته دو جتو.  حتاف (

ختت ای بتود بته رستید بتا نامته مجم  در”( برایِ: 13 “حجام را به قاضی بردند.  کفیفه و دمنه(”

 .“م  گفتبه ”: ‘را’( به معنی 12 “سفطان ماعود به برادر.  تاریخ بیهقی(

لغتات استت، افه دارای معانی بایاری در فرهنگ ای  حرف اض ،طور که مشاهده کردیمهمان 

کتار امروزه به  هابتدا معانی ک دربنابرای   .امروز کاربردی ندارنداما برخی از ای  مفاهیم در فارسی 

دهیم. معتانی متی بررستی قترارها را متورد کرده و سسس آن صورت مج ا مشحصبه روند را می

 (2 معنتی ستویِ/ طترفِ؛بته  (3 بیان الصاق، اتصال و یتا ارتیتاط؛ (1مورد بررسی از ای  قرارند: 

 (5 ؛در آغتتاز و ابتتتدای ستتح  (7 ؛بتترایِ (2 ؛دادن قتترار محاطتتب (8 ؛بتتر رویِ (2 پتتیشِ/ نتت دِ؛



 23/ شناسی شناختیدر زبان فارسی با رویکرد معنی“ به”چندمعنایی حرف اضافۀ 
 

( تعفیتل؛ 11والی؛ تت (10 / برابرِ؛بر عوش و مقابفه داللت کند/ مقابلِ (3 ؛سازگاری/ توافق/ مطابق

 دهندۀ اف ار کار و عمل.استعانت ونشان (12 ؛در (12 قام/ سوگند؛ (13

 پردازیم:حال به بررسی ای  معانی می

را بته دیگتری  چیت  یتک الصتاق و اتصتال اضافۀ مکانی ای  حرف کند کهمیبیان  اول معنی -1

توانتد می پهنتهایت   استت.اتصتال یافتته  پهنهبه  پیکرکه  استگر آن بیاندر واقع و دهد مینشان 

 :کنیدهای زیر توجه به مثال. عینی و یا انت اعی باشد

 .خانه رسید بهاو  (1 

 .آرزویش رسید بهاو  (3 

 .رسیددستش به دستگیره نمی (2 

 پیکترسه مثتال الصتاق  ( انت اعی است و در هر3  عینی ولی در مثال پهنه (2و   (1در مثال   

 پهنه مشهود است.به 

، بته رودمتی  مقصد( دیگری سوی مکانتوان گفت که وقتی چی ی به میدوم  معنی مورد در -3

 در ارتیاط با آن قترارچرا که با رسیدن به مقصد  ،نهفته استآن  در ‘الصاق و ارتیاط’مفهوم  نوعی

یی از جتا پیکترهتد کته ددر واقع نشان می ،رودکار میبه  در ای  مفهوم “به”گامی که هن گیرد.می

تواند عینی باشد یا انت اعی و عمتل ای  پهنه  مقصد( می ؛استحرکت کرده و به سمت پهنه رفته 

هتای زیتر ایت  مطفتب را نشتان مثال تواند جنیۀ فی یکی داشته و یتا نداشتته باشتد.رفت  هم می

 دهند:می

 رفت. مدرسه به عفی (2 

 آن کرانه نماند از محالفان دیار.ر/ بر چو زی  کرانه شه شرق دست برد به تی( 8 

 .به دیار باقی شتافت او (2 

(، هم مقصد انت اعی استت و هتم عمتل 2در مثال   است ولیمقصد عینی  (8و   (2در مثال   

بفکته  ،ای غیرفی یکی دارد و حرکتتی جاتمانی صتورت نگرفتته استتشتافت  به دیار باقی جنیه

 ،و در ارتیتاط بتا آن استت پهنتهدر کنار  پیکراز ای  لحاظ که ای  مفهوم  کاربردی استعاری دارد.

شتود کته مشاهده می “به” ازدر چنی  کاربردهایی ولی  ،دارد (1معنی شمارۀ  مفهومی مشترک با 
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شده بترای بنابرای  طیق معیارهای پیشتر اشاره است؛قیفی اضافه شده  به مفهوممفهوم انت اعی یک 

مفهتومی متمتای   ‘مقصتد’عیارتی دیگر و یا به  ‘طرفِ’ و ‘سویِ’وم متمای  دانات  یک معنی، مفه

 شود.محاو  می

های زیر دقتت . به مثالرودکار میبه  ‘ن دِ’و  ‘پیشِ’در مفهوم  “به”ی اوقات حرف اضافۀ گاه -2

 کنید:

 .حجام را به قاضی بردند( 7 

 بیمار را به دکتر بردند.( 5 

از مکانی حرکت کرده و بته  پیکراست که ان داده شده های فوق نشمچون مثالدر جمالتی ه 

فهتوم سروکار داریم. امتا ایت  م ‘الصاق و ارتیاط’مفهوم  با . در اینجا نی استرسیده  ن دیکی پهنه

معنتایی  و نداشت که در مفاهیم قیفی وجود را در خود دارد ‘پیشِ شحص یا چی ی بودن’معنای 

امتا ایت  معنتی بتا  استت؛وزۀ استعاری صورت گرفتته ینجا نگاشت به حغیرفضایی است و در ا

 ،رودچرا که وقتی شحص یا چی ی ن د شحص یا چیت  دیگتری متی ،ارتیاط است فهوم قیل درم

باید ایت  مفهتوم را زیرمجموعتۀ مفهتوم مقصتد  بنابرای  ؛آن دیگری حکم مقصد را داردواقع  در

 دانات.

 هتای زیتر را درمثالاستت.  ‘رویِ بربر، ’نای در معیکی دیگر از کاربردهای ای  حرف اضافه  -2

 نظر بگیرید:

 باالخره به صندلی ریاست نشات.( 3 

 کرد.میبه تحت نشاته و مردم را نظاره ( 10 

در ارتیاط با پهنه و متصتل بته  پیکرقیفی  همچون معانیکه  شودمی های فوق مشاهدهدر مثال 

 امتا در اینجتا مشتهود استت ‘الصتاق و ارتیتاط’مفهوم پس  ؛دارد آن قرارکه روی  چرا ،آن است

 پیکتردهد مینشان  ا چون ماتقیم ،ی  متفاوت استاهیم پیشدر ای  مفهوم با مف پیکررابطۀ پهنه و 

بنتابرای  ایت   اشتت.ند ای وجتودکه در مفاهیم قیفی چنتی  رابطته حالی در ،دارد روی پهنه قرار

کته ماتتقل  استکرده به سایر مفاهیم اضافه  را ‘رویِ بر’جدید  مفهوم پیکررابطۀ متفاوت پهنه و 

 .گیریممی نظر مفهومی متمای  در راپس آن  ؛است از بافت

 های زیر را در نظر بگیرید:جمفه -8



 71/ شناسی شناختیدر زبان فارسی با رویکرد معنی“ به”چندمعنایی حرف اضافۀ 
 

 .گویم بروبه تو می( 11 

 ام.ها نگفتهآن به ( م  چی ی13 

 او نوشتند. بهای ( نامه12 

دادن کاتی  بترای محاطتب قترار “بته”یل، کتاربرد هایی از ای  قیجمفه های فوق ودر جمفه 

ارتیتاطی برقترار  پیکترپهنته و بتی   دادن با مورد خطتا  قترار که مورد . ای  مفهوم در ای است

ولی از ای  جمالت مفهتوم محاطتب ستاخت  کاتی برداشتت  ؛است معانی فوقمشابه  ،ودشمی

کنتد میتعیتی   وعینتدادن به  قرار نجا که محاطباما از آ ؛ندارد که در سایر معانی وجود شودمی

ر کته د ‘مقصتد’توان ای  مفهوم را زیرمجموعۀ مفهوم ده چه کای است، پس میگوین مقصودکه 

 معنایی متفتاوت درماتقیم صورت غیرای  مفهوم به  بنابرای  ؛گرفت، دانات باال مورد بحث قرار

 .استمشتق شده ‘ مقصد’از مفهوم  ا شود که ماتقیممیته گرف نظر

هتای زیتر توجته استت. بته مثال ‘بترایِ’شده برای ای  حرف اضافه انی ثیتیکی دیگر از مع -2

 نمایید:

 خت سفطان ماعود به برادرای بود به رسید با نامه مجم  در (12 

 نویام ای دوست ...به تو می( 18 

 را متورد پهنته، پیکترشود تا میسیب ای  حرف اضافه های فوق، هایی همچون مثالدر جمفه 

معتانی اضتافه بته ستایر  اما هیچ معنتی ،با هم هاتندمرتیت  دوای  دهد و از ای  رو  قرارخطا  

نیت   پیکتررابطتۀ پهنته و  و هاتتیمسازی مواجه با همان مفهوم محاطب اینجا هم چون ؛کندنمی

مفهتومی  تتوانایت  معنتی را نمیطیق معیارهای تتایفر و ایتوان ، رو، ز ای  ا است.تفاوتی نکرده 

 گرفت. نظر متمای  در

ثیتی ای  حرف اضافه است. حال باید دیتد کته طیتق دیگر معنی  ‘مطابق’و  ‘موافق’، ‘سازگار’ -7

 نظتر در “بته”توان ای  معنا را مفهتومی متمتای  بترای نظر در ای  پهوهش آیا می معیارهای مورد

 های زیر را در نظر بگیرید:گرفت یا خیر. مثال

   بکتام مت  آیتد جتوا اگر ج (12    
 

 
 متتت  و گتتترز و میتتتدان افراستتتیا 

 

 رنگ به پوستت میاد.ای  ( 17 
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 میل خودش ای  کار را انجام داد. به (15 

که مفهتومی غیرفضتایی  دارد وجودی و سازگار مطابقت پیکرپهنه و بی   هاییدر چنی  جمفه 

جدیتد بته مفتاهیم ومی مفهپس  ،و حاصل بات استعاری ای  حرف اضافه است و انت اعی است

داناتت  یتک مفهتوم  ای  شرایت برای متمای تایفر و ایوان  های معیار است. طیققیفی اضافه شده 

 کند.میکفایت 

اشتاره شتده  “بته”عنوان دیگر معنی حترف اضتافۀ به  ‘برابرِ’و  ‘مقابلِ’ها به معنی در فرهنگ -5

 دهند.میرا نشان  “به”های زیر ای  کاربرد مثالاست. 

 13)   

 آسمان گو مفروش ای  عظمت کاندر عشق
 

 خرم  مه به جوی، خوشه پروی  به دو جو 
 

 دهیم.یک تار موی او را به دنیا نمی (30 

 وجتود پیکترو    پهنتهبتی یارتیاط ماتتقیم هاییدر چنی  جمفه ،طور که شاهد هاتیمهمان 

کته مقایاته در ایت  متوارد  شتوند.میفترش  هم با برابر هم مقایاه شده و گاها  که با چرا ،ددار

ایت   .هتم استتهتا متصتل بته های آنه ویهگیبفک پیکرخود پهنه و  ا نه ماتقیم ،گیردمیصورت 

 که ماتقل از بافت است، از ای  حترف اضتافه و انت اعی فضاییمفهومی غیر شده تاباعث  روابت

 شود.فهوم معنایی متفاوت محاو  میپس ای  م ؛شود تنیاطاس

 پردازیم.می ‘توالی و ترتیب’ینجا به بررسی معنای در ا -3

 اتاق دنیالش گشتم. بهاتاق  (31 

 شناسد.وجب شهر را می بهوجب  (33 

 ورق کتا  را از حفظم. به ورق (32 

هتم متصتل داشته و بته هم ارتیاط  در نتیجه با ،درپی هاتندپی پیکرهای فوق پهنه و در مثال 

امتا  ؛استنکرده  ییرتغ ،مفاهیمی که متمای  شناختیمنایت به سایر  رپیکپهنه و  پس رابطۀ د؛هاتن

است کته معنتای تتوالی ای   ،بگیریم نظر شود ای  مفهوم را معنایی متمای  درمیدلیفی که موجب 

ایت  مفهتوم مشتتق از ارد و چتون ند ای  مفهوم در سایر معانی وجود مفهومی غیرفضایی است و

 گیریم.می نظر در “به”تمای  برای را مفهومی مبافت نیات، آن 



 72/ شناسی شناختیدر زبان فارسی با رویکرد معنی“ به”چندمعنایی حرف اضافۀ 
 

 نظر بگیرید: را در رهای زیابتدا مثال ‘تعفیل’برای بررسی مفهوم  -10

 جرم دزدی به زندان رفت. به( 32 

 کدامی  گناه او را کشتند؟ به (38 

 کیفر رسید.به جرم خیانت به  (32 

و  استت پیکترعفت همتان  پهنه و معفول در حکم هایی از ای  قییلهای فوق و نمونهدر مثال 

و مفهتومی کته از ایت  حترف اضتافه کند می متصلو مربوط  همدو را به ای   “به”حرف اضافۀ 

استت. صورت گرفتته  ه یک حوزۀ استعارینگاشت بو مفهومی غیرفضایی است  ،شودمیمشتق 

فتاق ات در آناز بافتی هتم کته ای  معنا  است واف وده شده  سایر مفاهیمبه  ‘تعفیل’مفهوم  بنابرای 

به عنتوان مفهتومی متمتای  بترای  توانداساس اصول تایفر و ایوان  می پس بر ؛ماتقل است ،افتاده

 .شود محاو  “به”

های زیتر است. جمفه ‘قام و سوگند’مفهوم  ،گیردمی معنایی که در اینجا مورد بررسی قرار -11

 بگیرید: نظر در ست،ی  حرف اضافه در ای  مفهوم اهایی از کاربرد اکه نمونهرا 

 دانم.به خدا م  چی ی نمی (37 

 گم.نمک دارم راست می ه همی  نون وب (35 

 نیاتت ‘و قاتم ستوگند’دارای مفهوم  “به”ۀ حرف اضاف چنی  جمالتیدر  نظر نگارندگانبه  

 باز متا ،(به خدا سوگند  مانند دارد ها وجودقام در آنچون حتی در عیاراتی که واژۀ سوگند و یا 

صتورتی  و در کتردمفهوم سوگند را استتنیاط توان از آن پس نمی ؛شاهد ای  حرف اضافه هاتیم

ر از ایت  حترف اضتافه دیگت ،که وقتی واژۀ سوگند یا قام را داریم استدرست  اطینیاستچنی  

کته گوینتده یتا  ، چترااستت ‘و هدف مقصد’مفهوم مانند  “به” واقع ای  مفهوم درد. نشواستفاده 

 ،آن قاتم بحتوردبه خواسته مقصود خود را از شحص یا چی ی که می بردن آن کاربه  بانویانده 

است، طیق قواعتد یم پیشی  اضافه نشده مفاهرو، چون مفهوم جدیدی به از ای   است؛نشان داده 

“ بته” قاتم و ستوگند را مفهتومی متفتاوت بترای حترف اضتافۀتتوان ذکرشده در پهوهش نمی

 کرد.محاو  

عیتارتی دیگتر بته  ؛است ‘در /ظرفیت مکانی’مفهوم  “به”شده برای ر از معانی ثیتیکی دیگ -13
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 نظتر رود. جمالت زیتر را در کارتواند به جای آن به و میمعناست هم “در”با حرف اضافۀ “ به”

 بگیرید:

 / ...بکمزبان بریده به کنجی نشاته صم (33 

 .م  قوم خویش را گفتم که به دهفی  بنشیند (20 

 دارد، چون در آن قتراربا پهنه ارتیاط ن دیکی دارد و  پیکرهای فوق ر جمالتی همچون مثالد 

 ،داشتتیمبیتان  برای برخی از مفتاهیم فتوقچه آن شییه پیکرپس ارتیاط پهنه و  ؛آن متصل استبه 

شترایت بترای محاتو  یکتی از  ،طیق قواعد تایفر و ایوان  ،شدطور که پیشتر اشاره همان. است

باشتند متفتاوت داشتته  ایرابطه پیکرپهنه و  است کهعنوان مفهومی متمای  ای  یک معنا به شدن 

مفهتوم جدیتد مفهتومی استت کته است و شرط دیگر هم ای  نشده  جا اجرار اینکه ای  شرط د

و حتروف اضتافه ای  ویهگی را ندارد، چتون حترف اضتافه استت  ‘در’فضایی نیاشد که معنای 

 ،یتریمگنمی نظتر هوم را معنایی متمتای  درای  مف ،پس طیق دالیل ذکرشده مفهومی فضایی دارند؛

 کنیم.میمحاو   ‘در’با  معنابفکه هم

رساند و در ایت  را استعانت  :چنی  است ،شدهها ثیت فرهنگ که در “به”معنایی دیگر برای  -12

گتاهی اوقتات ه دهتد کتمتیار کار و عمل است. ای  معنا نشان اف  ،دس از وی آیچه پصورت آن

 :است ‘استفاده از با’در مفهوم “ به”

 به لشگر توان کرد ای  کتارزار (21 

 

 به تنها چه برخی د از یتک ستوار 
 

 دادم.از معرکه نجات  بود خودم رابه هر نحوی ( 23 

عنوان مفهتومی متمتای  درستت استت یتا خیتر. کردن ای  معنا به د دید که محاو  حال بای 

چیت  شتحص یتا  ،هتا کتاری انجتام شتودکمک آنو یا به شود  ی استفاده وقتی از شحص یا چی

 محاتو  پیکترت، اس گرفته قرار و شحص یا چی ی که مورد استفادهعنوان پهنه کننده به استفاده

رابطتۀ پهنته و  .شتودمیبه آن متصل و شود مین دیک  به آن پهنه کارگیریب برای پیکرشود و می

بنتابرای   ؛دارد حتوزۀ انتت اع قترارشود که در می ‘استفاده از با’ ومآمدن مفه وجودباعث به  پیکر

، پتس مفهتومی بوده و در ستایر مفتاهیم آشتکار نیاتتماتقل از بافت  چون ای  مفهوم انت اعی

 شود.میگرفته  نظر متمای  در

 از و ابتدای ستح  و پتیشدر آغ “به”بردن  کاربه  هادر فرهنگ نی ذکرشدهیکی دیگر از معا -17
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 کته معنتی ، چترانظر گرفتت توان معنایی مج ا درواقع ای  مفهوم را نمی در از نام خداوند است.

 استت؛بوده و معنی جدیدی اضتافه نشتده  ‘با استفاده از’ (12 در اینجا همانند معنی شمارۀ  “به”

صتحیح  دیگتر نیان ای  معنتی از معتکرد جدا ،اساس معیارهای مورد بررسی در پهوهش پس بر

 .نیات

معتانی و  ای  حرف اضافه چنتدمعنا بتوده شاهد بودیم که “به”پس از بررسی مفاهیم محتفا  

و  ‘پتیشِ’و  ‘ازیستمحاطب’ ،‘مقصتد’، ‘الصاق و ارتیتاط’اند از: اضافه عیارتای  حرفمتفاوت 

مقابتلِ و ’، ‘ستازگار و مطتابق’، ‘رویِ بتر’، آینتدمی شماربه  ‘مقصد’که زیرمجموعۀ مفهوم  ‘ن دِ’

 .‘با استفاده از’و  ‘استعانت’، ‘تعفیل’، ‘توالی و ترتیب’، ‘برابرِ

 “به”مفهوم اولیة  -7-2

روش استاس  بتر امتا است؛آورده شده  “هب”برای  معانی بایاری ،شودمیکه مشاهده  هگونهمان 

 ،شتودمیعنوان مفهتوم اولیته انتحتا  که به  مفهومی از میان مفاهیم فوق،ایوان   تایفر و پیشنهادی

و تری  مفهوم ایت  حترف اضتافه استت که ای  مفهوم ابتدایی ، چرااست ‘و ارتیاط الصاق’مفهوم 

 الصتاق’مفهتوم  همچنی است. رفته  کارم به در ای  مفهودر طول تاریخ ای  حرف اضافه همیشه 

 ۀشتد، ایت  رابطتطور که پیشتتر توضتیح داده یعنی همان ؛ستدر سایر مفاهیم، غالب ا ‘و ارتیاط

مترتیت  به پهنته پیکرایی در سایر مفاهیم ای  حرف اضافه مشترک است و در تمام ای  معانی فض

شتده، برای تعیی  مفهوم اولیه یعنی نحاتی  معنای ثیت ایوان  های تایفر وپس طیق معیار .دشومی

را  ‘اطو ارتیتالصاق ’مفهوم  ،غالب بودن مفهوم اولیه در سایر مفاهیم و رابطه با سایر ادات فضایی

 گیریم.می نظر ای  حرف اضافه در ۀعنوان مفهوم اولیبه 

 “به”صحنة حرف اضافة پیش -7-1

ایتوان   صتحنه بته تعریتا تتایفر وپیش ،شددر بحش چارچو  نظری به آن اشاره  طور کههمان

ستت کته مکتررا  در ا فضایی بی  دو  یا چند( چیت  بازنمودی انت اعی از یک ترکیب (35: 3002 

صتحنه ربتوط بته یتک واژه در تعامتل بتا پتیشافتد. تمامی معانی متمای  ممین خارج اتفاق جها

و را دفهومی نی  ارتیاط ایت  باشد و یک رابطۀ فضایی م پیکرصحنه باید شامل پهنه و ند. پیشهات

 دهد.نشان 

د که مفهوم اولیۀ ایت  حترف اضتافه شمشحص  “به”تفا حرف اضافۀ پس از بررسی مفاهیم مح
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از  پیکیرشیود کیه ضایی مفهومی باید طوری نشیان داده است. بنابرای  رابطۀ ف ‘و ارتباطلصاق ا’

حیرف اضیافه  صحنۀ ای رو، شکل پیشای   است. ازبه پهنه الصاق شده  ن و یا چی ی دیگرمکا

 به صورت زیر خواهد بود:

 “به”شبکة معنایی  -7-4

 ، شکل شبکۀ معنایی آن چنی  است:“به”بر اساس مفاهیم متمای  مشتق از مفهوم اولیۀ 

 
 “به”(. شبکة معنایی 2شکل شمارة )

 گیرینتیجه –6

شناسیی ص در معنیطیور خیاشناسی شیناختی و بیه یم که در زبانداددر پووهش حاضر نشان 

 ۀتوجه است. پس از آن نظری های زبانی موردو تجربی مقوله 88یتج یه و تحریل تصور شناختی

گرفت. در ای  مقاله بیا بکیارگیری  ( مورد بررسی قرار3002و ایوان   تایرر  مندچندمعنایی سامان

دارای ییک  “به” ۀشد که حرف اضاف داده ( نشان3002تایرر و ایوان    مندچندمعنایی سامان ۀنظری

کنیم، مییها به عنوان مفاهیم متمای  یاد ناست و سایر مفاهیم که از آ ‘و ارتباطالصاق ’ه مفهوم اولی

 دهنید؛میمعنیایی را تشیکیل  ۀای  مفاهیم یک شیبک ۀاند و مجموعشدهآن مفهوم اولیه مشتق از 

                                                             
55. conceptual 

   پهنه                    

 

 پیکره 

 

 

 “به”صحنة حرف اضافة (. پیش3شکل شمارة )    
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از:  هاتتند گیترد. ایت  مفتاهیم عیتارتمی در مرک  ای  شیکه قترار صورت که مفهوم اولیهبدی  

 بتر’آینتد، می شتماربته  ‘مقصد’که زیرمجموعۀ مفهوم  ‘ن دِ’و  ‘پیشِ’و  ‘سازیمحاطب’، ‘مقصد’

 .‘بتا استتفاده از’و  ‘استعانت’، ‘تعفیل’، ‘توالی و ترتیب’، ‘مقابلِ و برابرِ’، ‘سازگار و مطابق’ ،‘رویِ

رفتت شتود، انتظتار میبندی میحروف اضافه دسته ۀجا که ای  واژه در زبان فارسی در مقولاز آن

د، در شتطور کته مشتاهده باشتد. همتان پیکرپهنه و فضایی بی   ۀرابط ۀدهندنشانصحنه پیشکه 

فضتایی  ۀدارای رابطت پیکر، آن نی  است ۀگر مفهوم اولیمکانی که بیان ۀای  حرف اضاف ۀصحنپیش

استت کته یره شتده معنایی ای  حرف اضافه ذخ ۀبود و مفاهیم دیگری نی  در شیک پهنهخاصی با 

جته بته منتد و بتا توطور نظاممذکور به  مفاهیم .فضایی است ۀای عالوه بر رابطرابطه ۀدهندنشان

یعنی وجود معنایی اضافه بر معنای موجتود در مفهتوم اولیته و  ،(3002 های تایفر و ایوان  مالک

شد کته همچنی  نشان داده  .شوندمیو مفهوم اولیه مشتق  صحنهپیشنی  ماتقل بودن از بافت، از 

حترف کاربردهای مجازی حروف اضافه موجب انیاشت معانی استعاری بر تنها معنای صریح ای  

 د.انجاممی شود و از ای  راه به چندمعنا شدن آناضافه می

وهش نیت  مطالعتات و هپتیش از ایت  پت ،کتردیمآن اشتاره بته  طور که در بحش پیشینهمانه 

استاس  بتر هادر زبان فارسی و سایر زبان حروف اضافه برخی هایی در زمینۀ چندمعناییپهوهش

 ،دارنتدتتا آنجتا کته نگارنتدگان اطتالع امتا  بتود، گرفتتهصتورت  شناسی شناختیرویکرد معنی

نتایج حاصل از ایت  پتهوهش ضتم  بود. پیش از ای  بررسی نشده  “به” حرف اضافۀچندمعنایی 

( در زمینتۀ 3002 ایتوان   یید دستاوردهای حاصل از مطالعات پیشی  و کارآمدی روش تتایفر وتأ

مفتاهیمی کته در داد کته برختی از  نشتان تعیی  مفهوم اولیته و مفتاهیم متمتای  حتروف اضتافه

طیتق  واقتع اند، درشتدهثیتت  “به”مفاهیمی متمای  برای حرف اضافۀ عنوان های لغات به فرهنگ

مجموعتۀ و زیر شوندنمیبرای ای  حرف اضافه محاو  مفهومی متمای  معیارهای تایفر و ایوان  

 کرد. مشحص ای مج اها را با شمارهرو نیاید آناز ای   ؛سایر معانی هاتند

شناستی شتناختی، نگتاهی گیتری از دستتاوردهای معنیتواننتد بتا بهرهنویاان نی  میفرهنگ 

ها معتانی مرکت ی ترتیب که در فرهنگبدی   آورند؛نویای به دست تر در فرهنگو دقیقتر جامع

معتانی  جدا شوند؛ ابتدا ،هاتند حاصل بات استعاری معانی مرک یای که عموما  از معانی حاشیه

 ای آورده شوند.رک ی و سسس معانی حاشیهم
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