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Abstract 
The present descriptive-analytic research uses the semantic model (Antonano, 1999 and 

2002) and the semantic network of perception verbs (Afrashi & Asgari, 1396) to describe 

and analyze the polysemy of the perception verb “see”. For this purpose, the meanings of 

the verb “see” in Persian were compiled using Dehkhoda dictionary, Moein dictionary, and 

Persian language databases. At this stage, 4500 sentences were used from the Persian 

language database, classified on the basis of extended meanings. Analyzes of this paper, 

which take more into account the capabilities of the human senses and the way we perceive 

the world around us, show that 'embodiment' is the source of the metaphorical 

conceptualization and semantic extension of 'see'. The polysemy of “see” is the result of the 

interaction of the semantic content of the verb with other elements of the sentence level. The 

findings of this study are in line with Antonano (1999) and Afrashi and Asgari (1396). 

There were also cases that Antonano (1999 and 2002) did not mention. On the other hand, 

the findings of this study are in line with the ideas of Antonano (2002), Evans & Wilkins 

(2000), and Koveceses, (2005) that have challenged Sweetser's (1990) idea of the 

“universality of the semantic extension of perception verbs”.  

Keywords: semantic extention, compositionality, embodiment, semantic network, perception 

verb, Cognitive semantics. 
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 مقالة علمی

 دیدن در زبان فارسی معنایی فعل حسّمند در رویکرد شناختی، تحلیل چند چندمعنایی نظام

 4بلقیس روشن، 3آزیتا افراشی، 2فاطمه یوسفی راد، 1مهدی قادری

پژوهشکدة شناسی،  دانشیار زبان -7. شناسی، دانشگاه پیام نوراستادیار زبان -9. دانشگاه پیام نور ،شناسی دانشجوی دکتری زبان -9

 .شناسی، دانشگاه پیام نور دانشیار زبان -4 .تهران، ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شناسی زبان

 1/7/9711 پذیرش:   94/9/9711 دریافت:

 چکیده

و  یافراش  ی )افعال حس   اییِ و شبکۀ معن (9009و  9111 ،آنتونانوانگاری )جسم با استفاده از الگوی حاضر تحلیلیِ -پژوهشِ توصیفی

در زب ان فارس ی ب ا     دی دن  منظ ور، مع انی فع ل   . بدینرا توصیف و تحلیل کرده است دیدن یچندمعنایی فعل حس  (9712 ،عسگری

از پایگ اه  جمل ه   (4700)در ای ن مرحل ه   . آوری ش دند و پایگاه دادگان زبان فارسی جم    فرهنگ معین ،لغت نامه دهخدا  استفاده از

نظ ر   ک ه بیش تر ب ا م د      نوش تار پ یش رو   ه ای بندی ش دند. تحلی ل  یافته دستهکه برمبنای معانی بسط شد استفاده زبان فارسی دادگان

سرچش مه   انگ اری جس م  ده د ک ه  نشان می ،گیرددریافت ما از جهان اطراف صورت میة های حواس بشری و شیوقراردادن قابلیت

حاصل تعامل محتوای معنایی این فعل با دیگ ر عناص ر    دیدناست و چندمعنایی فعل  دندی سازی استعاری و بسط معنایی فعلمفهوم

م واردی نی ی یاف ت ش د      .است (9712و افراشی و عسگری ) (9111) های پژوهش حاضر در راستای آنتونانویافته است. سطح جمله

(، 9009درراس تای اهه اراتآ آنتون انو )   نوشتار پیش رو  یهاطرفی، یافته ای نکرده است. ازها اشارهبه آن (9009 و 9111)که آنتونانو 

( را م ورد تردی د   9110س ویتیر )  یجهانی بودن بسط معنایی افع ال حس    ایده ( است که 9007) ( و کووچش9000ایوانی و ویلکینی )

 بودند. قرار داده

 .اشناسی شناختیی، معنشبکۀ معنایی، فعل حس ، یانگارسمجپذیری، ترکیببسط معنایی،  :هاکلیدواژه

 

 
من د در رویک رد ش ناختی، تحلی ل      چن دمعنایی نظ ام  (. 9711) ؛ افراشی، آزیتا، روش ن، بلی ی   مهدی؛ یوسفی راد، فاطمه قادری،استناد: 

 .19-37(، 93) 3، های غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .دیدن در زبان فارسی چندمعنایی فعل ح  
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 مهمقدّ -1

ط ور  را ب ه  9ط ب ه چن دمعنایی  های مرب و ویژه پژوهشاسی شناختی مطالعات معناشناسی بهشنههور زبان

مع انی   ،واژگ انی  م دخلی وضعیتی اش اره دارد ک ه    چندمعنایی بهقرار داده است. تأثیرچشمگیری تحت 

د ب ر تع د    ش ده یادتعری ف کسس یک    ک ه این با(. 923: 9119، 9د )کریستالردا همهبنیدیک متفاوت ولی 

عین حال تبیین چندمعنایی هم واره چن دان س اده    در ولی ،کید داردأها تبودن آنطور مرتبطنی و همینمعا

ی ارائ ه داده اس ت ک ه برمبن ای آن     توصیف و تبیین افع ال حس     یلگویی را براا (9111آنتونانو ) .نیست

گس تر    7ۀانگاران  جس م  سرچش مۀ وی باور شود که بههایی برشمرده می ویژگی ۀمثاببه گانهپنجحواس 

نگارن دگان   ،ب وده اس ت   بش ر ه هم واره م ورد توج      دی دن ه به اینکه ی هستند. با توج معنایی افعال حس 

و ( 9009 و 9111با استفاده از الگ وی آنتون انو )  را  دیدن چندمعنایی فعلپژوهش حاضر بر آن شدند که 

 د.کننیل توصیف و تحل( 9712ی )افراشی و عسگری، شبکۀ معناییِ افعال حس 

ارتب اط آن   ةشناسان شناختی به نیش معنا، فرایندهای مفهومی و تجربه در مطالعات زبانی و نح و زبان 

رویک رد ش ناختی   » .یاف ت  ی ت تب  آن بررسی چندمعنایی نی ی اهم  ند، بهاهکردای ه عمدهبا ذهن بشر توج 

ه ای واژگ انی   د ص ورت معانی متعد  مند، بیننظام ۀرا در وجود رابط 4نامیچندمعنایی و هم ةتفاوت عمد

 (. درواق  رویکرد ش ناختی ب ه ای ن   917: 9113، 7)جانسون« .شودداند که تنها در چندمعنایی دیده مییم

ش وند. ب رای   بن دی م ی  د چگونه حول یک صورت واژگ انی دس ته  دهد که معانی متعد پاسخ می پرسش

 ،2، رویکرد شناختی از ابیاره ایی چ ون اس تعاره   کلمات چندمعنا دتوصیف روابط معنایی بین معانی متعد 

 گیرد.  کمک می 1های معنایی زنجیرهو  1و مفاهیمی مثل میوالت شعاعی 3مجاز

ه خ ا  ق رار   شناسی شناختی مورد توج    یکی از ابیارهای ایجاد چندمعنایی، در معنا مثابۀ استعاره به 

 و جانس ون  99لیک اف . اس ت   رنظ ر گرفت ه  معن ایی د مع ادل چن د   استعاره را (9111) 90مدارد، اسجسترو

 میص د و مف اهیم عین ی    منیلۀتر به در استعاره، مفاهیم انتیاعیکه  معتیدند( 9009) 99کووچش ( و9110)

                                                                                                                
1. polysemy 
2. D. Crystal 
3. embodimen 
4. homonym 
5. M. Johnson 
6. metaphor 
7. metonymy 
8. radial category 
9. meaning chain 
10. S. Sjöström  
11. G. Lakoff 
12. Z. Koveceses 
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را از دو منظ ر بررس ی    لهئمس  ای ن  مطالعات مربوط ب ه چن دمعنایی   شوند. انتخاب می أقلمرو مبد مثابۀ به

 (.  9117) 9تیلر 9معنایی ة( و مدل زنجیر9113لیکاف ) ی شعاعیها میوله ۀیازنظرند ااند که عبارت کرده

 و 9117، 9114) 2، وایب  ر (9001و  9009، 9111) 7آنتون  انو ،(9110) 4س  ویتیر ،(9110) 7له  رر 

( نی ی  9717( و افراش ی و جوکن دان )  9097) 1انارس دوتر (، گ9097) 3نیگ و (، 9111اسجسترون ) (9001

و دیگ ران   1ح ین ن د.  اهه ای مختل ف انج ام داد   ی در زب ان افعال حس   هایی پیرامون چندمعنایی  پژوهش

ها هستند ک ه اعا ای ب دن    ها یا مکانفراینداشیاء عینی،  معموال های عینی( معتیدند که حوزه42: 9119)

نی ی قابلی ت   ؛ اشاره دارن د  نشستنو  رفتن همچون ی فیییکیفرایندافعالی که به  ق دارند.به این حوزه تعلّ

 ایح وزه س مت  ت ر ب ه  ای عین ی از ح وزه  رف تن بسط استعاری عبارت است از عاری را دارند. بسط است

ه ای  بس ط  اینکه( معتید است 2: 9090) 90گلداشتین (.999: 9719مهند، کهن و راسخنغیگوی) ترانتیاعی

ثیر أت  ح ت  کنند، تت میشرا روی حوزة میصد نگا أدبم ةسعات حوزی چه میدار از اطّمعنایی افعال حس 

 گیرد.  فرهنگ انجام می

 چارچوب پژوهش -3

ال ف(   کن د: بندی م ی طبیه زیرهای اصلی حواس را برمبنای سه معیار ویژگی (970-944: 9111) آنتونانو

و عم ل دریاف ت    99(OPشونده )، دریافت99(PR) هکننددریافت ، یعنیدریافت بین سه عنصر اصلیِ ۀرابط

(P))آنتون انو   ،(ال ف )معی ار   براساس. درونی حواس رابطۀ( ج؛ حواس هایبودن ویژگیدر دسترس ؛ ب

 ؛کن د ف ی م ی  را معرّ 91و مک ان  93، محدودیت 92بودن، درونی97، مجاورت94چون تماس 97هاییخصلت

                                                                                                                
1. Meaning chain 
2. J. R. Taylor 
3. A. Lehrer 
4. E. Sweetser 
5. I. I. Antuñano 
6. A. Viberg 
7. M. Neagu 
8. A. B. Gunnarsdóttir 
9. B. Heine 
10. E. B.Goldstein 
11. perceiver 
12. object perceived  
13. feature  
14. contact  
15. closeness 
16. internal 
17. limits 
18. location 
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المس ه و چش ایی    وب رای دو ح      تماس برای حواس بینایی، شنوایی و بویایی ارز  منفی مثال،برای 

   (.9)جدول  ارز  مثبت دارد

 (22: 1111 ،آنتونانو) برای حواس مختلف دریافت فرایند اینمونهپیشهای صهمشخّ (.1جدول )

 ؟نیازمند تماس مستییم با آن است OPبرای دریافت  PRآیا  تماس

 ؟باشد PRباید در مجاورت  OPآیا  مجاورت

 ؟سع دارداطّ OPاز موقعیت  PRآیا زمان دریافت  9جایگاه

 ؟دهدها تشخیص می OPبرد و آن را از دیگر میپی  OPبه وجود  PR دهد: چگونهانجام می دریافت را PRچگونه  9تشخیص

 ؟ی دهدیهای مشابه تم OPبرده و آن را از پی OPوجود به PRتواند چیدر دقیق می 7تمیی

 ؟گیردقرار  PRبرای اینکه دریافت شود باید درون  OPآیا  4درونی

 ؟کند که چه زمانی دریافت را انجام دهدتخاب میصورت ارادی انبه PRآیا  7اختیار

 ؟گذاردمی OPثیری بر أدریافت ت فرایندآیا  2تأثیر

 ؟که عمل دریافت صورت گیرد بِکشدچیدر باید طول  OPو  PRبین ۀرابط 3اختصار

 ؟کندرا ارزیابی می OPدریافت  فرایندآیا  1ارزیابی

 ؟دارد تمطابی OPشود چیدر با ماهیت واقعی ه میئارا OPدریافت در مورد  فرایندای که در جریان فرضیه 1تأیید فرضیه

 ؟گیردقرار می PR دریافت تا چه حد تحت تأثیر فرایند 90ذهنیت

 ؟واسطهشود یا بامربوط می PRبه مسییم طور بهآیا عمل دریافت  واسطگیبی

 ب اال ه ای  ب ا ویژگ ی  أ که دامن ۀ مب د  نپ  از آ .اشاره داردگفته پیشهای ویژگی به توزی  )ب(معیار  

، چ ه  أهای دامنۀ مبدیک از ویژگیشود این است که کدامکه مطرح می، پرسشی ص شد( مشخ9ّ)جدول 

توانند در دامنۀ میصد حاور داشته باشند تا استعاره را محدود کنند )آنتون انو،  و چگونه می هاتعداد از آن

ب ر روی دامن ۀ میص د     أتوان هرچییی را از دامنۀ مب د انند که نمیدشناسان می(. همۀ استعاره929: 9111

ای حف    گونهرا به أهای استعاری، ساختار شناختی دامنۀ مبد(. نگاشت922 :9111آنتونانو، نگاشت کرد )

 نی ل از آنتون انو،  ؛ ب ه 997: 9117کنند که با ساختار ذاتی دامنۀ میصد مطابیت داش ته باش د )لیک اف،    می

                                                                                                                
1. location 

2. detection 

3. identification  

4. internal 

5. voluntary 

6. effect 

7. briefness 

8. evaluation 

9. correction 

10. subjectivity 
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ده د و نش ان   را پیش نهاد م ی   9ویژگ ی  نتخ اب ا فرایند( 922: 9111منظور آنتونانو ) (. بدین929: 9111

   شوند.روی میصد نگاشت میأ برها از روی مبددهد که چگونه برخی ویژگی می

ه ای هرک دام از ح واس نش ان     ک ردن خص لت  فهرستو باال  یذکر معیارها با (922: 9111)آنتونانو 

دارد، ارتب اط  انگ اری  جس م ک ه ب ا    9شدگیاستعاری فرایند در هرکدام از حواس فیییولوژیکدهد که  می

کن د ک ه از تجرب ه و ش ناخت      ای را منعک  میدر رویکرد شناختی، زبان ساختارهای مفهومیاند. دخیل

بش ری.   ۀزن دگی و تجرب    ةگیرند نه از جهان بیرونی مستیل از ش یو  میسرچشمه بشر از دنیای اطرافش 

ه ایی انتیاع ی ی ا    های مفهومی و مع انی س اختارهای زب انی در س طوح مختل ف مختص ه       ولهدرواق  می

فیییک ی ی ا   انگاران ۀ  جس م قابل تغییر نیستند، بلکه مستییم یا غیرمستییم ریشه در تج ارب   نمادهایی غیر

از تعام ل و تج ارب جس می و فرهنگ ی انس ان و دنی ای        اجتماعی ما دارند. این ایده که زب ان -فرهنگی

 ؛9113 ،نامن د )جانس ون  م ی  انگ اری جس م شناسی ش ناختی   است را در زبان گرفتهاطراف او سرچشمه 

توان این فرض یه   می انگارانهجسم(. بر مبنای اندیشۀ 9111 ،لیکاف و جانسون و 9110 ،لیکاف و جانسون

ح واس   راه دریاف ت جه ان خ ارج از    ةی بای د ریش ه در ش یو   را مطرح کرد که بسط معنایی افعال حس   

 مختلف داشته باشد.

کن د: ال ف(   بندی میدسته حوزة بینایی را در چهار میولۀ زیرای نمونهمعانی غیر پیش (9009آنتونانو ) 

ب ودن،   ش اهدبودن، گ واه  د( ؛ 7اعتماد و اطمینان (ج ؛4ب( روابط اجتماعی ؛7های فکریالیتشناخت یا فع 

 .2کردن تجربه

 پژوهشش رو -4

ب ا اس تفاده    دیدنر هدف اصلی این بوده است که چندمعنایی و بسط معنایی فعل در پژوهش کیفی حاض

ی در زبان فارس ی )افراش ی و   ( و شبکۀ معناییِ افعال حس 9009و  9111انگاری )آنتونانو، الگوی جسماز 

 های تص ریفی مختل ف  و صورت دیدن منظور، معانی فعلتوصیف و تحلیل شود. بدین( 9712عسگری، 

آوری پایگاه دادگان زب ان فارس ی جم      و معین دهخدا، فرهنگ نامۀلغت ن فارسی با استفاده ازدر زباآن 

برمبن ای  ی اد ش ده   جم ست   ش د و  جمله از پایگاه دادگان زبان فارسی استفاده (4700) همچنین ؛شدند

                                                                                                                
1. property selection 
2. metaphorization  
3. intellect or mental activity  
4. social relationship  
5. reliability and assurance 
6. to witness  
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س تن،  نگری»کن د:  گون ه تعری ف م ی   را ای ن  دی دن دا دهخ   نام ۀ لغ ت  بندی شدند.یافته دستهمعانی بسط

خو، عادت، لهو و لعب، نظرانداختن، عی ان، معاین ه، مسحظ ه،    مشاهده، کردن، کردن، نگریدن، نگاه تؤیر

و  خو، عادت، لهو و لعب، نظران داختن، عی ان، معاین ه   »معانیِ (. دیدن: ذیل واژة 9797، دهخدا« )مشاهده

ک ردن،  ن، زی ارت دک ر نگ اه » رد:گی  ین معانی زیر را درنظ ر م ی  فرهنگ مع اند.بسط یافتهمعانی  «مسحظه

مع انیِ   ک ه در آن فرهن گ مع ین(   )« .دیدن، خ وی، ع ادت، رو   دانستن، مصلحت کردن، صسحعیادت

ب ا   اند.بسط یافتهمعانی  «رو و  دیدن، خوی، عادتدانستن، مصلحتکردن، صسحکردن، عیادتزیارت»

در کوش یدیم  ان د،  ک رده  بی ان را  یافت ه ی بسطتنها برخی از معانیاد شده  هایلغت ه به اینکه فرهنگتوج 

-بیابیم ک ه در ه ی    اییتری انجام دهیم و از این رهگذر توانستیم معانیگسترده یپایگاه دادگان جستجو

ه ای تص ریفی   کار به این شکل بود که صورت ةشیو بودند.یاد شده بیان نشده ی هاکدام از فرهنگ لغت

پایگ اه   مث ال از  (4700)اول نیدی ک ب ه    ۀدر مرحل   ش د. جس تجو   در پایگاه دادگان دیدنمختلف فعل 

هم ان  جمل ه   (7900)ح دود  این جمست روشن شد ک ه   ۀلیفارسی استخراج شد. در بررسی او دادگان 

ه م ا  ل کن ار گذاش ته ش دند و توج      او ۀ این معانی در هم ان مرحل    .بودنددیدنفعل 9ای نمونه معنای پیش

 .  یافته داشتندعانی بسطشد که م مثالی (9700)معطوف 

 هایافته -5

و های معنایی دیگر عناصر سطح جمل ه  فهؤلثیر مأتدر ارتباط با ،  دیدنفعل ۀیافتمعانی بسط در این بخش

   شد. بحث و بررسی خواهدانگاری جسم

 های سطح جملهفهلّؤثیر دیگر مأو ت دیدنبسط معنایی  -5-1

   یفکر هایالیتفعّ یاشناخت  -5-1-1

با ذک ر مث ال    دیدنی های فکری برای فعل حس الیتزمینۀ شناخت یا فع  معنای مختلف در هشتدامه، ادر

 د:شوارائه می

 کردنقضاوت کردن،ارزیابی. 1

 ه ایی ک امس    ها را حرکت این حرکت)من(  های اخیر گفت: ها و بازداشت وی درخصو  دستگیری» (9

 .(9710-9 ،ایران)روزنامۀ ...« ..ارکنم با نوعی رفتفکر می و نمیبقاایی نمی

تواند معن ای ک انونی   فۀ فاعل میؤلّاست. این م منگرِ دارای فاعل کنش بینمنمیی حس (، فعل 9در مثال )

                                                                                                                
1. prototype 
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ف ۀ دوم  لّؤ. مشودمشاهده میدر این جمله فۀ دیگر نیی لّؤفۀ فاعل دو ملّؤغیر از ما بهرا داشته باشد؛ ام  دیدن

توان د فع ل   نیش مفعول مستییمِ شیئی است و م ی  یکه گروه اسمی و دارا هاحرکت نیاعبارت است از 

 انتیاع ی  گ روه اس میِ  که  ییقاا کامسَ ییهاحرکتفۀ سوم عبارت است از لّؤای داشته باشد. منمونهپیش

ف ه دیگ ر   لّؤف یودن ای ن م  ا؛ یعنی ب ا  ای داشته باشدنمونهتواند فعل پیشمنظر شناختی نمی ولی از ،است

از آن اس تنباط   ک نم یم   یابی  ارزو معن ای   را انتظ ار داش ت   دنی  دتوان از فعل جمله عمل فیییکی ینم

 .شود که فعلی انتیاعی است می

 بردنیپ دن،یفهم .2

م همیش ه در  اکه در طول زن دگی  نمیبیم)من( کنم م نگاه میاکه خوب و با دیدی باز به زندگیوقتی» (9

 (9710-9،اجتماعی - ایران )روزنامۀ...« کهل از آنام ولی غافور بودهپول غوطه

ب ه خ ودی خ ود    ف ۀ فاع ل   لّؤای ن م  دارد. م ن مح ذوفآ  گرِ فاعل کنش بینممیی (، فعل حس 9در مثال )

وقتی ک ه خ وب و ب ا دی دی ب از ب ه       وارة از آن جملهپیش ولی ای باشد، نمونهیِ پیشفعل حس  تواند می
ی م ورد نظ ر را غی ر    ت ه اس ت ک ه ازمنظ ر ش ناختی معن ای فع ل حس          قرار گرف ،کنمم نگاه میازندگی

ور م همیشه در پ ول غوط ه  ازندگی که در طول وارةی نیی جملهاز فعل حس پ   ای کرده است.نمونه پیش
ی ا  از ای ن دو   یده د و دق ای ب ه فع ل م ورد بح ث م ی     نمون ه معنای غیر پیش دوبارهقرار دارد که  امبوده

 شود.ی استنباط میاز فعل حس  بردنیپ و دنیفهمواره معنای  جمله

 شدنهمتوجّ ،دادنصیتشخ. 3

 (492: 9779 ،اصفهانی...« )ای برای این بهتو هم مانند من دلتنگ شده)که(  نمیبیم )من( ای مستم » (7

ود فۀ فاعل به خودی خ  لّؤاست. این م منگرِ محذوفآ دارای فاعل کنش بینممیی (، فعل حس 7در مثال )

از آن ق رار  پ یش  ک ه  )ای مس تم (  ادایی ن  و حرف ندا و م باشدداشته  اینمونهیِ پیشتواند فعل حس می

)که( تو ه م مانن د م ن    وارة از آن جملهپ  ولی کند؛ تیویت میای را نمونهاین معنای پیش ،استگرفته 
غی ر  فع لِ  ب ه  ظ ر را  ی م ورد ن منظ ر ش ناختی معن ای فع ل حس        از کهقرار گرفته است  ایدلتنگ شده

 .کرده است تبدیل شدم همتوج  ایِنمونه پیش

 کردنبینیپیش. 4

س مت تغیی رات مثب ت    ها در آن ب ه آدم که روابط نمیبای را میآینده بینی هستم ومن شخص خو ( »4

 (الف 09/19، همشهری وزنامۀر)« گرایش دارد.
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فۀ فاعل به خودی خ ود  لّؤاست. این م منحذوفآ گرِ مدارای فاعل کنش بینممیی (، فعل حس 4در مثال )

که گروه اس می ب وده و نی ش مفع ول      ایآیندهفۀ ؛ ولی مولّباشدداشته  اینمونهیِ پیشفعل حس  تواندمی

تب دیل   ک نم  م ی  بینیپیشایِ نمونهی مورد نظر را به فعلِ غیر پیشمستییم را دارد ازنظر شناختی فعل حس 

 دارد شیگ را  مثب ت  راتییتغ سمت به آن در هاکه روابط آدموارة جمله نیی یفعل حس  پ  از.کرده است
 تبدیل کند. اینمونهی مورد نظر را به فعلِ غیر پیشمعنای فعل حس  تواندمیقرار گرفته است که 

 کردنیبررس ،کردنیوارس .5

 «دان م. م ی  ...آق ای ه ای  و عامل اص لی ب روز حادث ه را ص حبت     دمیدقاایا را  فرودگاه رفته بودم،»( 7

 (9710-9،اجتماعی - ایران )روزنامۀ

یِ توان د فع ل حس     فۀ فاعل م ی ؤلّاست. این م منگرِ دارای فاعل کنش دیدمی (، فعل حس 7در مثال ) 
عب ارت   ک ه  ش ود نیی در این جمله مشاهده م ی  یفۀ دیگرلّؤفۀ فاعل ملّؤغیر از ما بهای باشد، ام نمونه پیش

ی م ورد نظ ر گرفت ه و ازنظ ر     ای را از فعل حس   نمونهمعنای پیش ،انتیاعی این مفعولِ «را ایقاا»است از 
در مث ال  حرکتی فیییکی )عین ی( اس ت.   که  دهدرا به آن می نکردیوارسن و کردیبررسشناختی معنای 

خ اطر  . ب ه را به فعل داد کردنیابیارزمفهومِ  قاایی هایی کامس کتحر انتیاعیِ که گروه اسمیِ دیدیم (9)
ر ظ  ازن ،ی چه مفه ومی داش ته باش د   حس  فعلِ اینکهحرکتی انتیاعی است و  کردنیابیارزباشیم که  داشته

 دارد.بستگی های آن فهلّؤشناختی به م

 دانستن ،شدنلعمطّ. 6

.« چ ه ک رده  )ک ه( )او(   نمی  بب )ت ا(  پرویی ه م نیام د   دخترم را چه بکنم؟ -اندیشناک رد و پرد  ةچهر» (2
 (7: 9772 یت،)هدا

. )او( چ ه ک رده   )ک ه( و  نمیبب )تا( :دارد جملۀ پایه است که دو جملۀ وابسته ی هم نیامدیپرو(، 2در مثال )
توان د ازنظ ر   م ی  نمی  ببی ع ل حس    ، فنمیبب)تا(  پرویی هم نیامدبِ در جملۀ مرکّمحذوف هستند.  کهو  تا

 ل   مطّمفهوم به فعل حسی  )که( )او( چه کردهتۀ ا جملۀ وابسداشته باشد، ام ای نمونهپیششناختی معنای 
 داده است. بدانم و شوم

 رکردنتصوّ. 7

 (9زبانی )شم « شود.لحظه خود را جای اون زن بینوا ببین، قطعا  نظرت عوض می یک»( 3

                                                                                                                
پ انیده   و بهاند کردهمیاله مطرح  نگارندگان مواردی هستند که ،شد ذکر خواهد زبانی شم بعد ها از این بههایی که منب  آنمثال -9

آن را تأیی د  ویش وران  یش از دوسوم گباند که ثبت شدهتنها مواردی در پژوهش حاضر اند و گویشور زبان فارسی نشان داده شده
 کرده باشند.
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اون  یجا را خود لحظه یکتوان گفت که در جملۀ می ،( تحلیل شد2-9های )آنچه در مثالاساس بر

ا ای خواهد داشت، ام نمونهمورد نظر معنای پیش فعلِ ،حذف شود بینوا زن اون جای اگر ،ینبب ینوازن ب

 .یابدبسط معنایی  کن رتصو به  نیببشناختی معنای  ازنظرباعث شده است که  عبارتوجود این 

 داشتنقبول شدن،لئقا. 8

گرای ی و  راس ت  .نمی  بب ودن نم ی  طل ب  گرایی با اصسحمن ارتباط معناداری میان لیبرالیسم و راست»( 1

 (9710-9 ،ادبی - ایران )روزنامۀ...« لیبرالیسم هر معنایی داشته باشد

توان د مفه وم   که ضمیر است نیش فاعلی دارد و م ی  من ۀفلّؤم دارد.فه لّؤسه م بینمنمیفعل (، 1در مثال )

توان د معن ای   میتنها انتیاعی است که گروه اسمیِ  یداریمعن رتباطافۀ لّؤا مای به فعل بدهد، ام نمونهپیش

گرای ی ب ا   میان لیبرالیسم و راس ت فۀ سوم عبارت است ازلّؤبدهد. م ستمین قائل و ندارم قبولغیر انتیاعیِ 

کن د و نب ود آن نی ی    به بسط معنایی فعل کمک میتنها ای است و اضافه که گروه حرف بودنطلباصسح

 کند.  ی در بسط معنایی فعل ایجاد نمیئخس

ب ه   دنی  د ةبس ط معن ایی از ح وز    ،هایی که تا اینجا ذکر ش د مثالۀ در همتوان گفت ی، میطور کلّبه 

م ورد دریاف ت    ةها مدلول ی ا پدی د  های ذهنی صورت گرفته است. در این مثالالیتشناخت و فع  ةحوز

راس تای   اس ت ک ه در  و بسط معنایی از حوزة عینی به حوزة انتیاعی صورت گرفت ه   ماهیت انتیاعی دارد

 ( است.9009 و 9111) های آنتونانویافته

 روابط اجتماعی -5-1-2

 درادام ه  اس ت. گرفت ه روابط اجتماعی ص ورت  ةبینایی به حوز ةی زیر، بسط معنایی از حوزدر افعال حس 

 شود.  با ذکر مثال ارائه می دیدنی برای فعل حس  روابط اجتماعیزمینۀ  معنای مختلف در چهار

 دارکردنید ،کردنمالقات .1

 زبانی( )شم  «بینم.امروز ساعت ده وکیلم را می» (1

فع ل   توان د فاعل م ی  فۀلّؤاست. این م منمحذوف گرِ دارای فاعل کنش منیبیمی (، فعل حس 1در مثال )

 را لمیوک  ف ۀ  لّؤم کند.ب؛ یعنی گوینده با چشمان فیییکی فردی را مشاهده باشدداشته ای نمونهیِ پیشحس 
ای نمون ه  یِ پیشفعل حس  تواندم عینی را دارد. این مفعول نیی مییفعول مستیمگروه اسمی است که نیش 

 ده س اعت  امروزفۀ سوم یعنی لّؤا مکند؛ ام بفیییکی فردی را مشاهده  با چشمانداشته باشد؛ یعنی گوینده 

 داری  د ی ا  ک نم یم مسقاتبه اختی ازنظر شنمفهوم فعل را  ،ل جمله آمده استکه قید زمان است و در او 
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مسق اتی   نمی  بیم  ی در فع ل حس     فت ه اس ت.  هرییی قبل ی ن دهد که در آن مفهوم برنامهبسط می کنمیم

بیند ب ا ای ن تف اوت ک ه     گیرد؛ یعنی با چشمان فیریکی نیی گوینده وکیل خود را میحاوری صورت می

 یدی دار و ش غلی،   یاجتماعی،ه دف  یه دف  استقرار بلکه  ؛هره نیستچبهسقات چهرهتنها یک مهدف 

 .بسط معنایی از حوزة بینایی به حوزة روابط اجتماعی صورت گرفته است؛ پ  رسمی انجام شود

 حضورپذیرفتنبه. 2

 زبانی( )شم « بیند.آقای وزیر تا قبل ههر شما را می» (90

اس ت ک ه    ار ش ما فۀ دوم لّؤو م ریوز یاآقل فۀ او لّؤکه م داردفه لّؤسه م دنیبیمی (، فعل حس 90در مثال )

ک ه قی د    هه ر  از قب ل  ت ا فۀ سوم یعنی لّؤا م؛ ام دنباشداشته اینمونهیِ پیشتوانند فعل حس فه میلّؤدو مهر

ت وان ای ن فع ل را ب ه     . م ی ده د بسط می ردیپذیم حاوربهمفهوم فعل را ازنظر شناختی به  ،زمان است

اجتم اعی ب االتری    ۀفاع ل از درج   فۀ لّؤا ازآنجاکه مام  ،دادمعنایی سط ب نیی کندیم داریدو کندیم مسقات

هایی از ای ن قبی ل را در گروه ی    مثالگرفته است.  پذیرفتنحاوربهدر این جمله معنی ، برخوردار است

بسط معنایی از حوزة بین ایی ب ه ح وزة رواب ط     در اینجا نیی  قرار دادیم. کردنداریدکردن ومسقاتدا از ج

 ماعی صورت گرفته است.اجت

 نداشتنلتحمّ نکردن،لتحمّ. 3

 زبانی( )شم « توانم اصغر را ببینم.لحظه هم نمی ی برای یکحتّ»( 99

ف ۀ  لّؤو م م ن مح ذوفآ   عین یِ  فاع لِ فۀ لّؤم دارد: فهلّؤم چهار نمیبب...  توانمینمی (، فعل حس 99در مثال )

دی دن اس تنباط    یعن ی عم ل فیییک یِ   د؛ نباشداشتهای نمونهیِ پیشتوانند فعل حس می اصغر مفعولیِ عینیِ

توان معنایی غی ر از عم ل فیییک ی دی دن نی ی از      می لحظهکی یبرا یحتّا با افیودنِ قید زمانِ ؛ ام شودمی

رس د  نظ ر م ی  به همفیودن قید تاکیدآ اای غالب است. با نمونهفعل استنباط کرد، ولی همچنان معنای پیش

نیم ی   ،که صورت گرف ت ای دوبارهشود. هرچند با آزمایش نیی از فعل استنباط می کنمینم لتحم معنای 

رس د  نظ ر م ی  . ب ه دکنن  باط میناستاز فعل ای را مونهنان مفهوم پیشنگویشوران اعسم کردند که همچاز 

یم؛ یعن ی  دسترس ی داش ته باش    نیی متن مربوطه الزم است به جمست، بارة این گونه درگیری برای نتیجه

 توانند در بسط معنایی فعل مورد نظر سهیم باشند.جمست پیشین و پسین نیی می

رواب ط اجتم اعی ص ورت     ةبین ایی ب ه ح وز    ةبسط معنایی از ح وز  های این بخشمثالدر ی، طور کلّبه

ری گ  ک نش  ةرود و ب ه ح وز  شناختی و انتیاعی فراتر می ةدریافت از حوز فرایند ،گیرد. در این گروه می
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ذهنی نیست، بلکه یک ک نش فیییک ی فاع ل    تنها الیت شود، یعنی نتیجه عمل دریافت یک فع نیدیک می

مث الی ک ه ب رای     ن ه مفه ومی انتیاع ی.    ،س ت اعینی  یمورد دریافت نیی اغلب مدلول ةپدید ست. مفعولِا

اگ ر   زی را  ؛توان استثنای ای ن بخ ش درنظ ر گرف ت    قید شده است را می نداشتن لتحم  و نکردن لتحم 

بسط معنایی از حوزة عینی به حوزة انتیاعی ب وده اس ت.    ،باشد «داشتننفرت»منظور از این بسط معنایی، 

 ( است.9009 و 9111های آنتونانو )در راستای یافته ع یافته شایان ذکر است که هر دو نو

 اطمینان و یقین -5-1-3

 :شودبا ذکر مثال ارائه می دیدنی س برای فعل ح اطمینان و ییینمعنای مختلف درزمینۀ  دو

 کردناطمینان حاصل کردن،کشف ن،بردپی. 1

 زبانی( )شم  «چه کسی پشت در هست. ببین» (99

تنه ایی  ک ه ب ه  اس ت   ت و فۀ فاعلیِ مح ذوفآ  لّؤم، لفۀ او لّؤمدارد:  فهلّؤدو م نیبب(، فعل امری 99در مثال )

 یکس   چ ه وارة جمل ه ، ف ۀ دوم لّؤ. مدنی  دعنی عمل فیریکیِ یای به فعل بدهد؛ نمونهتواند مفهوم پیش می

ده د. معن ای   بس ط م ی   بردنیپ ردن وککشفکه ازنظر شناختی معنای فعل را به  است هست در پشت

؛ انتیاعی اس ت  بردنیپردن و ککشف شدةدادهست و معنای بسطافیییکی )عینی(  نیببای فعل نمونهپیش

ش ده نی ی   دادهو معنای بسط گیردگری فعل دیدن صورت میمعنای کنشاین نوع گستر  معنایی از پ  

ی( منظ ور از  فکر هایالیتفع  و شناخت )بخش یک ه شود که در مثالشود. توج گری مربوط میبه کنش

 همتوج    و ش م یاندیم   خ ودم  ینذه یایدن درمعنایِ الیت فکری بود و بهنوعی فع تنها  دنیفهم و بردنیپ

 ن ان یاطم ب رو نظر است؛ یعنی  (، اطمینان و ییین مد 99ا در مثال )بود؛ ام  بوده ورغوطه پول در که شومیم

 . ... یکس چه که کن حاصل نییی و

 نبودمراقب. 2

 زبانی( )شم « شعله را ببین که خامو  نشه.» (97

ک ه   ت و لیِ مح ذوفآ  ف ۀ ف اع  لّؤل عبارت است از مفۀ او لّؤم دارد: فهلّؤدو م نیبب(، فعل امری 97در مثال )

فۀ دوم عبارت اس ت از  لّؤ. مدنیدعنی عمل فیریکیِ یای به فعل بدهد؛ نمونهتواند مفهوم پیشتنهایی می به

 فۀ سوم عب ارت اس ت از  لّؤم ای به فعل بدهد.نمونهتواند مفهوم پیشکه می ار شعلهفۀ مفعولیِ انتیاعیِ لّؤم

 حاص ل  یی ین یا ، با  مراقب یکیییف طوربهنای فعل را که ازنظر شناختی مع نشه خامو  کهوارة جمله

 بیان دیگر، بسط معنایی از عینی به عینی بوده است.به ؛دهدسط میب .کن
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 نشدمواجه ازسرگذراندن، کردن،تجربه بودن،شاهد -5-1-4

ر د؛ زی را  نخواهیم بود ،مسحظه شد نی پیشیاهدر بخش در این بخش، شاهد تیسیمات فرعی نظیر آنچه

 ش دن  مواجه و ازسرگذراندن ،کردنتجربه، شاهدبودنمعنای به دیدنیِ فعل حس  شد، هایی که بررسیمثال

   :شودمی اکتفا مثال دو ذکر به. شدمی استنباط هم با معنی راچه هر یعنی بود؛

 (  4: 9771)حجازی، ...« ها وها و سفار  چه ناله ی که فروبستم،یهاآرزوها دیدم و از دهان» (94

تنه ایی  ک ه ب ه   اس ت  م ن ف ۀ ف اعلیِ مح ذوفآ    لّؤم ،لفۀ او لّؤم دارد:فه لّؤدو م «دمید»(، فعل 94در مثال )

 غی ر تواند مفهوم که میاست  آرزوهافۀ انتیاعیِ لّ، مؤفۀ دوملّؤای به فعل بدهد. منمونهتواند مفهوم پیش می

/ ب ودم  ییآرزوه ا  شاهد منتوان به را می مدید آرزوهاعبارت دیگر، جملۀ به ؛ای به فعل بدهدنمونهپیش
بس ط معن ایی داد    شدم مواجه ییآرزوها با من/ کردم تجربه ییآرزوها من/ گذراندم رس از ییآرزوها من

ه ای آنتون انو   رفته اس ت ک ه درراس تای یافت ه    گکه بسط معنایی از حورة عینی به حوزة انتیاعی صورت 

 ( است.9009و  9111)

غیر از درد و شکنجه دیگه چ ی  ، ای زندگی که خودت میدونی حساب پ  بدی؟که پیشش  داری» (97

 (993: 9772چوبک، « ).دماز زندگی دی

تنه ایی  ک ه ب ه  اس ت   منفۀ فاعلیِ محذوفآ لّؤم، فۀ اوللّؤ: مدارد فهلّؤم چهار دمید(، فعل 97در مثال )

اس ت   (را ییی  چ چ ه  )= یچ ولیِ عینیِمفعفۀ لّؤم ،فۀ دوملّؤای به فعل بدهد. منمونهتواند مفهوم پیش می

ک ه   یزن دگ  ازایِ فۀ گ روه ح رف اض افه   لّؤم ،فۀ سوملّؤمدهد. میای به فعل نمونهمفهوم پیشمجددا  که 

 ش کنجه  و درد ج ی ب ه ف ۀ گ روه قی دی    لّؤفۀ چهارم ملّؤمای به فعل بدهد. نمونهتواند مفهوم غیر پیش می

غی ر از درد و ش کنجه   عب ارت دیگ ر، جمل ۀ    به ؛ای به فعل بدهدنمونهتواند مفهوم غیر پیشکه میاست 
درد و  ج ی ب ه  م ن ب ودم/   یچ   ش اهد درد و شکنجه  یجبه منتوان به را می دیگه چی از زندگی دیدم؟

 یدرد و شکنجه ب ا چ    جیبه منکردم/  تجربه یدرد و شکنجه چ جیبه منسر گذراندم/  از یشکنجه چ
بس ط معن ایی از ح ورة عین ی ب ه      گویشوران بر این باور بودند که  بیشتر بسط معنایی داد که شدم مواجه

طور انتیاعی تجربه کرده اس ت  حوادثی را به ،؛ یعنی فاعل منفعل جملهرفته استگحوزة انتیاعی صورت 

رفت ه اس ت؛   گبر این باور بودند که بسط معنایی از حورة عینی به ح وزة عین ی ص ورت    تنها معدودی و 

 است. طور فیییکی شاهد حوادثی بوده که بر وی گذشتهه بهیعنی فاعل جمل

 آنتونانوبندی چهارگانة هایی عالوه بر دستهیافته -5-1-5

 دیگ ری انی مع   ( انجام شد،9009و9111) که به پیروی از آنتونانوگفته ۀ پیشبندی چهارگانبر دستهافیون 
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، س ه  درادام ه . نش د  مشاهدههای آنتونانو لکه در مد ی دیدن یافت شدنیی در زبان فارسی برای فعل حس 

 می شود.گروه معنایی مختلف بررسی 

   کردنانتخاب ،گرفتنتصمیم. 1

 زبانی( )شم « خواهی یا مشکی؟ ای را می ببین کت قهوه»( 92

ک ه  است  منفۀ فاعلیِ محذوفآ لّؤل مفۀ او لّؤمدارد: فه لّؤشود که دو ممشاهده می نیبب(، فعل 92در مثال )

 ک ت  جمل ۀ شبهفۀ دوم لّؤ. مدنیدعنی عمل فیریکیِ یای به فعل بدهد؛ نمونهتواند مفهوم پیشتنهایی میبه
س ط داده اس ت و   ب ک ن  انتخ اب و  ریبگ میتصمکه معنای فعل را به است مشکی یا خواهی می را ای قهوه

 این بسط معنایی از حوزة عینی به انتیاعی است.

 شدنشدن، برخوردارمندبهره. 2

 اس ت  مستمندان دعای تن و جان بسگردان» (93
 

 «چین دارد؟بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه که 

 (31: 9713 )حاف ،

 (یکس   چ ه  )= کهفۀ فاعلیِ لّؤل مفۀ او لّؤم دارد.فه لّؤم سهشود که مشاهده می ندیب(، فعل 93در مثال ) 
 اس ت  خیر فۀ مفعولیِ انتیاعیِلّؤمفۀ دوم لّؤفعل بدهد. مای به نمونهتواند مفهوم پیشتنهایی میکه بهاست 

بس ط   ش ود  برخوردار ریخ از یکس چه/ شود مندبهره ریخ از یکس چهحوزة انتیاعیِ که معنای فعل را به 

 کند.ای است که به بسط انتیاعی معنای فعل کمک میفۀ چهارم نیی گروه حرف اضافهلّؤم .داده است

 شنیدن معنای در دیدن. 3

 ه ازکی ه. ک رد ک ه بچ      خانم داش ت قم ر خ انم را اس تنطاقمی    دیدم )که(  ،کردم من پشت در گو » (91

 .  (921: 9741 زاد،)پیشک....«  شده قمرخانم هم که دیگر پاک خل

تنه ایی  ک ه ب ه  اس ت   م ن مح ذوفآ  فۀ ف اعلیِ  لّؤل مفۀ او لّؤ: مداردفه لّؤم دو دمید(، فعل 91در مثال )

 )که( خانم داشت قمر خ انم را اس تنطا   وارة جملهفۀ دوم لّؤای به فعل بدهد. منمونهشپی تواند مفهوم می
 دیگ ر، عب ارت  ب ه  ؛دهدبسط می شنیدنفۀ سوم معنای فعل را به مفهوم فیییکی لّؤ. مه ازکیهکرد که بچ  می

 بسط یافته است. یحوزة عینی به حوزة عینی دیگر یک معنای فعل از

 دیدنبسط معنایی  ةنراانگامبنای جسم -5-2

ثیر دیگر عناص ر س طح جمل ه ب ر بس ط      أتدر ارتباط با  دیدنی در بخش پیشین بسط استعاری فعل حس 

منظ ر  ازگفت ه  پ یش ه ای  برخ ی از نمون ه  بس ط معن ایی   تحلیل شد. در ای ن بخ ش،   ی معنایی فعل حس 
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ه ای مفه ومی و    میول ه  هست ک  انظر  ه به این مهم مد توج  ،در این بررسیشود. میبررسی  یانگار جسم

هایی انتیاعی یا نمادهایی غیرقابل تغییر نیس تند، بلک ه   معانی ساختارهای زبانی در سطوح مختلف مختصه

. آنتون انو  اجتم اعی م ا دارن د    -فیییکی یا فرهنگ ی انگارانۀ جسممستییم ریشه در تجارب  مستییم یا غیر

گس تر    ۀانگاران  جس م أ شمرد که به اعتیاد او منش  یمهایی برویژگی ۀمثابرا به گانهپنج( حواس 9111)

به بیولوژی خاصی که دارد و چگ ونگی دری افتی    بینایی بنا ی هستند. از دید وی، ح  معنایی افعال حس 

 شود.ی به قلمروی خا  میگستر  معنایی افعال حس  أمنش ،دهدکه انجام می

( 9ه ایی ک ه در ج دول )   ( از ویژگی9009و  9111آنتونانو ) ،شدگفته طور که در چارچوب نظری همان

ی فرضیه را برای فع ل حس     تصحیحو  ،واسطگیهای جایگاه، تمییی، اختیار، بیمطرح کرده است، ویژگی

سع اطّ   OPت از موقعی    PRدهد ک ه آی ا در زم ان دریاف ت     داند. ویژگی جایگاه نشان میمعتبر می دیدن

ه ای   OPبرده و آن را از  OPتواند پی به وجود چیدر دقیق می PRدهد که دارد؛ ویژگی تمییی نشان می

کن د ک ه چ ه زم انی     صورت ارادی انتخاب میبه PRدهد که آیا مشابه تمیی دهد؛ ویژگی اختیار نشان می

 PRب ه   ط ور مس تییم  ب ه دهد که آی ا عم ل دریاف ت    واسطگی نشان میدریافت را انجام دهد؛ ویژگی بی

دریاف ت   فراین د ای ک ه در جری ان   ده د ک ه فرض یه   ه؛ ویژگی اختیار نشان م ی شود یا باواسطمربوط می

( برآنیم که برخ ی  93-91های )مطابیه دارد. در مثال OPشود چیدر با ماهیت واقعی می ئهار OPدرمورد 

 منظر بررسی کنیم.  های پیشین را از اینهای بخشونهنم

 زبانی( )شم « اند.دهشان را انجام داها تکالیفهتو( ببین بچ ») (91

 زبانی( )شم « تو( ببین چه کسی پشت در هست.») 9(90

سرچش مه   واس طگی و تمیی ی  فرض یه، ب ی   ییدأاز سه ویژگی ت ییین و اطمینان ةبسط معنایی به حوز 

 OPواس طه از  ب ی )تو(  PRافتد که فا  میرسیدن به اطمینان زمانی اتّ( 90و91های )مثالدر  گرفته است.

بدین معنا که آنچ ه از  ؛را نیی داردتصحیح فرضیه امکان  PRطور همین. سعات را دریافت کنداطّا( هه)بچ 

 ت موجود باش د. دقیق برابر با واقعی ؛ به طور کند( دریافت می90) ( و شخص پشت در91انجام تکالیف )

ه ره ی ا هوی ت ف رد     ( بتوان د چ 90) ۀدر جمل  برای مثال  ؛داشته باشد نیی باید قدرت تمییی PRطورهمین

   پشت درب را از افراد احتمالی دیگر تشخیص دهد.

ت و درس تی دریاف ت، گس تردگی    بر ص ح  افیون سعات از جهان اطراف کسب دانش و اطّ فراینددر  

ه ای کمت ری    تر باشد و محدودیتیت دارد؛ به این معنی که هرچه امکان دریافت گستردهدریافت نیی اهم 

                                                                                                                
 ارائه کردیم.دوباره ( 90( را یا شمارة )97مثال ) -9
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بین ایی و ش نوایی را    ( دو ح    9114) 9رود. س کولر و بلی ک  شناخت باالتر م ی  مییان،برآن حاکم باشد

نامند؛ یعنی در میایسه با حواس دیگر قابلیت بیشتری در کسب دان ش از دنی ای اط راف    می 9حواس دور

حس اب  دریاف ت ب ه   فراین د ه ای  توان جیء محدودیترا می OPرو تماس و مجاورت با ازاین ؛دارند را

تماس حاصل کند یا در مج اورت آن   OPملیم باشد با  PRین معنا که اگر برای کسب شناخت آورد، به ا

یاب د. ای ن دو   ای ک اهش م ی  ط ور قاب ل مسحظ ه   مییان شناخت از پدیدهای جهان اطراف به ،قرار گیرد

ک ه بس ط معن ایی از دی دن ب ه ح وز ش ناخت         (91-9) هایصه برای دیدن ارز  منفی دارد. مثالمشخّ

دی دن،   اینمون ه پ یش  ۀص  یگ ر مشخّ د پیش گفته هس تند. توضیحات  دا همگی مص ،می گیردصورت 

دهد که ه ر زم ان خ ود اراده    اجازه می PRصه به این مشخّ (.9009و  9111 ،)آنتونانو اختیارداشتن است

از  یه ای خاص    دریافت را ب ه قس مت   فرایندف شود یا او متوقّ ةدریافت شروع شود، به اراد فرایند ،کرد

OP   .متمرکی کند 

 «دان م.  .. م ی ه ای آق ای .  عامل اصلی ب روز حادث ه را ص حبت    دمفرودگاه رفته بودم، قاایا را دی» 7(99

 (9710-9 ،اجتماعی – ایران روزنامۀ)

 فراین د در انج ام   PRت کردن صورت پذیرفته، نیازمند دقّمثال باال که بسط معنایی به وارسی و بررسیدر 

 OPطور قابلی ت تمرک ی ب ر بخش ی از     و همین فرایندداشتن روی ت نیازمند کنترلدقّدریافت است. این 

 ةدهند ک ه ب ا اراد  های چشم به ما این اجازه را میبینایی وجود دارد. پلک در ح  تنها است. این ویژگی 

های نوری به چشم را بگیریم یا با چرخاندن سر ب ه ی ک جه ت    کخود در هر زمانی جلوی ورود محرّ

نی ی از   OPتمرکی ب ر بخش ی از    مچنین،ههای نوری جهت دیگر ببندیم. کتوانیم راه را بر ورود محرّیم

ده د ک ه چش م را    هایی در دو طرف عنبیه به ما اجازه میهای دستگاه بینایی است؛ وجود ماهیچهویژگی

   (.97و99هایل)مثادقت بیشتر است  ،تمرکی کنیم. حاصل این تمرکیمای خا  حرکت داده و بر نیطه

 زبانی( )شم « بینم.من تفاوتی بین دو دستگاه ژاپنی و چینی نمی» (99

 (492: 9779،اصفهانی.« ) ...ایتو هم مانند من دلتنگ شدهبینم یم)من( ای مستم  » 4(97

)دو دس تگاه  ه ا   OPت ب ه  دیدن استفاده کرده و بادقّ   از این ویژگی خا ِّ)من(  PR(، 97در مثال ) 

ه ا را از نیدی ک ببین د؛ ول ی      OPتوان د  م ی  PRکند. طبیعی است که در اینج ا  ه میتوج و چینی( ژاپنی 

                                                                                                                
1. R. Sekuler & R. Blake 

2. far senses 

 ارائه کردیم.دوباره ( 99( را یا شمارة )7مثال ) -3

 ( ارائه کردیم.97در شمارة )دوباره ( را 7مثال ) -4
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ه ا را تحلی ل کن د؛     OPکن د ت ا   یکی چشم استفاده مییفی از قدرت PRدیدنِ محض نیست.  تنهاهدف 

رس د  یجه م ی دهد و درنهایت، به این نته قرار میها را مورد توج ها و تفاوتکند، شباهتسه مییمیا یعنی

 س ه یمیا+  ک نم م ی  نگ اه » معن ایِ ب ه  بی نم نمیی عبارت دیگر، در اینجا فعل حس به ؛هم هستندشبیه بهکه 

یج ۀ ویژگ ی فیییک ی    تاین بسط استعاری ن ی؛ یعناست «مشونمی قائل تماییی+  کنممی تحلیل+  کنم می

 چشم است. خا  

بس ط اس تعاری ص ورت گرفت ه      (97مثال )در ؛شد توضیح دادهتر ( نیی پیش7) در مثالطور که همان 

. م ا دنی ا را ب ا چش مان خ ود      ش ده اس ت  نگاشت  بینممی روی دیدن فعلفیییکی های ویژگیو است 

. بین ایی اس تفاده کن یم    دهد از تجربۀ درک زندگی با ح  این امکان را می انگارانهفرضیۀ جسمبینیم و  می

اس تفاده   ای مس تم  از عب ارت  زی را   ؛نبین د  را )ت و( OP دیکممکن است از نی )من( PR(، 97در مثال )

خ ود نی ی دلتن گ    ؛ زی را  بین د م ی  OPهای دلتنگی را در و نشانه کاودرا می OPا در ذهن خود ام  ؛کند می

ة ناراحت او باشد، یا حالت س ر  ک ه رو ب ه پ ایین اس ت. ای ن       تواند چهرهای دلتنگی میاست. نشانه

 ا از تجربۀ درک زندگی ب ا ح     ام  ؛نبیند OPچهره به چهره در ة از مشاهد PRها را ممکن است ویژگی

 رتص و  / ک نم یم طاستنباکند و معنای آن را به نگاشت می بینممیکند و آن را روی فعل بینایی استفاده می
   دهد.بسط استعاری می کنمیم

ط ور  باش د و ب ه   PRاف ت در کنت رل   دری فرایند که می یابد زمانی معنا ،رت یا تبح بدیهی است که دقّ 

ده د  ها که به انس ان اج ازه م ی   یعنی وجود پلک ،اختیاری صورت گیرد. این ویژگی فیییولوژیک چشم

 ش ود های توصیفی زبان فارسی نیی دیده م ی ها را کامل باز کند، اندکی ببیند یا کامل ببیند در عبارتچشم

 .(97و94های)مثال

ام همیش ه در پ ول   بینم که در طول زندگیکنم، میی باز به زندگی نگاه میوقتی که خوب و با دید»9(94

 (9710-9 ،اجتماعی – ایران روزنامۀ) «ور بوده ام...غوطه

 زبانی( )شم  «نگرد.ل اطراف خود را با دیدی بسته میئاو مسا» (97

آن قابلی ت  سرچش مۀ  د که های مفهومی هستناستعاره باال ۀُُُُدر دو جمل بسته دیدآو  باز دیدآدو عبارت  

دی د   ةحوز ،ها از هم دورتر باشند و چشم بازتر شودبودن آن است. هرچه پلکچشم با امکان باز یا بسته

نظ ر  ش ود. ب ه   صورت استعاری در عبارات زبانی نیی منعک  میصه بهدهد، این مشخّتری به ما میوسی 

ب ه نی ل از    طور کهن رهگذر قابل تبیین باشد. همانرسد عبارات زبانی فکر باز و فکر بسته نیی از همیمی

                                                                                                                
 رائه کردیم.( ا94در شمارة ) دوباره( را 9مثال ) -9
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میص د نی ی منتی ل    ة مبدأ ب ه ح وز   ةهای حوزهای استعاری ویژگی( ذکر شد، در نگاشت9110سویتیر )

سع ات بیش تری را ف راهم    مبدأ چشم باز به نسبت چشم بسته امک ان کس ب اطّ  ة شود، وقتی در حوز می

ترتی ب دالل ت برش ناخت بیش تر و     بس ته ب ه   و فک ر  فکر باز همین قیاسمیصد نیی به ةدر حوز ،کندمی

 اند.مبدأ ساخته شده ةهای حوزشناخت کمتر دارد که براساس ویژگی

 گیرینتیجه -6

ه  ا و نش  ان داد ک  ه قابلی  ت یانگ  ارجس  م ۀدر چ  ارچوب نظری   دی  دنبررس  ی بس  ط معن  ایی فع  ل 

درواق   در   ؛س یایی دارن د  نی ش ب ه  بین ایی، چش م، در ای ن بس ط معن ایی       های اندام ح     محدودیت

د نی ی  ن  کنهایی که ح  را تحریک میکی که به ماهیت محرّهای اندام حس تنها به قابلیتنهانگاری  جسم

ی معن ایی دیگ ر عناص ر س طح     ابودن بسط معنایی، به تأثیر محتوبا بررسی ترکیبی همچنین .پرداخته شد

ی های مختلف افع ال حس    فعولاختیم. از رهگذر بررسی مپرد دیدنفعل  ۀیافتجمله در ایجاد معنای بسط

های ذاتی خ ود  دلیل ویژگیبسط معنایی افعال تنها بهکه برخی جمست روشن شد  دهایطور قیو همین

ی معن ایی دیگ ر عناص ر س طح جمل ه منج ر ب ه پی دایش         افعل نیست، بلکه تعامل ب ین فع ل و محت و   

 شود.  چندمعنایی می

 ؛( اس ت 9009و  9111ه ای پ ژوهش حاض ر درراس تای آنتون انو )     یافت ه ه ص شد کدرنهایت مشخّ 

ه ای  ی، یافت ه ط ور کلّ   بهای نکرده است. ها اشاره( به آن9009یافت شد که آنتونانو )نیی مواردی چند هر

ازطرف ی، در راس تای اهه اراتآ آنتون انو      .( ب ود 9712پژوهش حاض ر درراس تای افراش ی و عس گری )    

 معن اییِ  بس ط  ب ودن جه انی که ایدة  نیی هست.( 9007) (، و کووچش9000) 9ویلکینی(، ایوانی و 9009)
ک ه  ده د  های ای ن پ ژوهش نش ان م ی    یافته ( را مورد تردید قرار داده بودند.9110سویتیر ) یحس  افعال

 تون انو آنکه یافتیم مواردی دست زیرا به  ؛نیی باشد ویژهتواند زبانی در مواردی میبسط معناییِ افعال حس 

 .ای نکرده استها اشاره( به آن9009)

 منابع

 . تهران: نشر مرکی.بابا اصفهانیحاجی(. 9779اصفهانی، میرزا حبیب )

من د ب ا رویک ردی ش ناختی: تحلی ل چن دمعنایی فع ل        (. چندمعنایی نظام9717افراشی، آزیتا و صامت جوکندان )

 .71-91، (70) 1 ،پژوهیادبی شنیدن در زبان فارسی. حس 
وهش ی ش ناختی و   در زب ان فارس ی: پژ   دی دن ی چندمعنایی فعل حس    (.9712) عسگریساناز و  ----------

                                                                                                                
1. N. Evans & D. Wilkins 
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   .37-29(، 94) 3، شناسی تطبیییهای زبانپژوهشای. پیکره

 .علیشاهصفی. تهران: جان ناپلئوندایی(. 9741زاد، ایرج )پیشک

 .ع. تهران. طلودیوان حاف (.9731حاف ، شم  الدین محمد)

 لک.. تهران: لکسنگ صبور(. 9772چوبک، صاد  )

 . تهران: امیرکبیر.پریچهر(. 9771حجازی، محمد )

 نامۀ دهخدا.لغت سۀس . تهران: مؤنامهلغت(. 9797اکبر )دهخدا، علی

 ./http://pldb.ihcs.ac.ir. (9710-9) پایگاه دادگان زبان فارسی .روزنامۀ ایران

 ./http://pldb.ihcs.ac.ir. (9710-9)ایگاه دادگان زبان فارسی پاجتماعی.  –روزنامۀ ایران 

 ./http://pldb.ihcs.ac.ir. (9710-9)پایگاه دادگان زبان فارسی . بیاد –روزنامۀ ایران 

 https://images.hamshahrionline.ir./(. الف 09/19) .همشهری وزنامۀر

(، 9) 7، ه ای زب انی  پژوهششدگی و بسط استعاری. ی(. دستور9719مهند، محمد )نغیگوی کهن، مهرداد و راسخ
993-974. 

 لک.. تهران: لکدختر ساسانپروین (. 9772هدایت، صاد  )
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