
Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

Journal of Westerrn Iranian Languages and Dialects 
Vol. 8, Issue 1, pp. 51-71 

https://jlw.razi.ac.ir/  
 

 

Res. article 

Cognitive Study of Polysemy in Simple Adjectives of Azarbaijani 

Turkish  

Nasser Abbasi
1
, Mohammad Reza Orouji

2, Behzad Rahbar
3 

1- Ph.D. Student of Linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. 2- Assistant 

Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, 

Iran. 3- Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran. 

Received: 2019/12/06   Accepted: 2019/03/08 

Abstract 
Polysemy is one of the most important issues considered in different schools of linguistics 

and meaning studies. In this descriptive-documentary study, polysemy in simple adjectives 

of Azerbaijani Turkish was discussed within the cognitive approach. The data was selected 

from local journals in Turkish, the Turkish-Persian dictionary of Shahmaresi and the 

Persian-Azerbaijani dictionary written by Behzadi. Prototypical meanings were based on the 

results of a researcher-made questionnaire, interview, and the linguistic intuition of the 

authors. A total of 70 polysemous simple adjectives were identified from the corpuses and a 

radial network was drawn for each one. Among the cognitive mechanisms of polysemy 

creation, it was proved that conceptual metaphors would play the greatest role in polysemy 

creation of all. And, contrary to the traditional view, the connection between the meanings 

of polysemous adjectives is not accidental, but a systematic relationship exists and can be 

described by radial categorization. The results, along with complementary studies, can be 

applied in the field of language teaching, lexicography, more efficient translation machines, 

increasing the relevance in information retrieval and will be helpful for all experts in the 

field. 
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 پژوهشیمقالۀ 

 یترکی آذربایجانی: رویکردي شناختة بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساد

 3، بهزاد رهبر2، محمدرضا اروجی1ناصر عباسی

1- شناسی  استادیار گروه زبان -2. نشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایرانشناسی همگانی، واحد زنجان، داصی زباندانشجوي دکتري تخص

هاي خارجی، ادبیات فارسی و زبان ةشناسی، دانشکداستادیار گروه زبان -3ن. همگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایرا
 .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

 12/5/1398پذیرش:   22/3/1398 دریافت:

 چکیده
در  دارد.ه قرار معنی مورد توجۀ ت مطالعشناسی و سنّاست که در مکاتب مختلف زبانهایی مبحث ترینچندمعنایی از مهمۀ مقول

 - توصـیفی نوشتار پـیش رو   بررسی شده است. رویکرد شناختی باترکی آذربایجانی  چندمعنایی در صفاتۀ مقول حاضر پژوهش
 ،آذربایجانی - فرهنگ فارسی و فارسی (شاهمرسی) - فرهنگ ترکیی به زبان ترکی، ت محلّمجالّه از هاي پیکردادهاسنادي بوده و 

بـوده   نگارنـده  زبانی شمنیز  وساخته، مصاحبه قمحقّۀ ناممعانی سرنمون براساس نتایج پرسشگزینش  بهزادي انتخاب شد.نوشتۀ 
 با .شد  شعاعی ترسیم ۀصفت، شبک براي هر و چندمعنا شناساییة ادس صفتهفتاد درمجموع  ،هاي دردسترسپیکره. با بررسی است

بیشـترین   هاي مفهومیایجاد چندمعنایی، استعاره سازوکارهاي شناختیِ ازمیان که شدص مشخّ ،بررسی معانی مختلف این صفات

 ۀادفی نیسـت، بلکـه رابطـ   ی صفات چنـدمعنی، تصـ  ن، ارتباط میان معاتیبرخالف دیدگاه سنّ و نددهخود اختصاص میسهم را به
ل در این حوزه هاي مکمهمراه پژوهش بهحاضر نتایج پژوهش  بندي شعاعی قابل توصیف است.با مقولهکه  برقرار بوده يمند نظام
 ۀهاي ترجمماشین العات وط در بازیابی اطّابترایش میزان ، افزاتر هاي لغت کاربرديگآموزش زبان و تألیف فرهنۀ تواند درزمین می

 ها باشد.صان این حوزهگر متخصیاريتر دقیق

 ساده. صفت، شناسی شناختیزبانترکی آذربایجانی، چندمعنایی، ي مفهومی، هااستعاره :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

و آن را ش رایطی   شدهبه آن پرداخته  شناسیمعنی ز آشناترین مفاهیمی است که در مطالعاتا 1چندمعنایی

در س ط    ت، چن دمعنایی تنه ا  از چند معنی برخوردار شود. در س نّ  ،یک واحد زبانیکنند که می فیمعرّ

ی ط ور کلّ   ب ه  .(111: 1472 )ص فوی،  ش ود یت یافته و تحلیل آن نیز به همین سط  محدود میواژه اهمّ

 دانن د و آن را ویژگ ی بنی ادی   ب افتی خ اص م ی    در معنایی را حاصل کاربرد واژه، چندتیهای سنّدیدگاه

 .کنندها قلمداد نمیواژه

ای زبانی ک ه در آن ی ک واح د زب انی     پدیده مثابةهبمفهوم چندمعنایی شناسی شناختی در مکتب زبان

دی دگاه   خ الف ب ر  ش ود. است بررس ی م ی  گر ا در عین حال مرتبط با یکدیدارای چند معنی متفاوت، امّ

شناسی شناختی این امکان را ف راهم  داند، زبانتنها محدود به واژگان یک زبان می تی که چندمعنایی راسنّ

. پی روان ای ن مکت ب معتقدن د ک ه      کندصرف و نحو نیز بررسی  ،در آواشناسیرا  آورد که چندمعناییمی

ش ناختی   های غی ر که دیدگاهتمامی معانی موجود در کاربرد یک کلمه، مصداق چندمعنایی است درحالی

( 1217) 4لیک اف  دانن د. م ی  9ن امی ه م بسنده کرده و معانی دیگر فعل را مصداق  ظاهری تنها به شباهت

بن دی  ول ه ه ا را براس اس مق  توان آنای دارند که میمعانی مختلف کلمات ساختار پیچیده معتقد است که

 .کردتحلیل  وشناختی سازماندهی تجزیه 

گ ر  بیان کهشده انجام  چندمعنایی واژگانی با رویکرد شناختی ةدرزمین دیمتعدّ مطالعات ایرانی و خارجی

اختص ار  ه ای داخل ی ب ه   ت رین پ ژوهش  از مه م  است.تبیین باالی این دیدگاه یت موضوع و قابلیت اهمّ

 :کردتوان به موارد زیر اشاره   می

ک ه   انددست یافتهی چندمعنا در زبان فارسی به این نتیجه ( در بررسی افعال حس1417ّ) راندیگ فیاضی و

ش وند   یادراك ذهنی حاصل م  ة دریافت فیزیکی و حوزة های حوزمند میان قالبها از پیوند نظاماستعاره

ی معناش دن افع ال حسّ    های معنایی با یک دیگر موج ب چن د   و این انطباق قالب نیستندو امری تصادفی 

 ده د نشان می وکرده را بررسی  مکانی در زبان فارسیة چند حرف اضاف( ب 1412) مهندراسخ .شود می

. دس ت ده د  ب رای ض بط مع انی ای ن ح روف ب ه       یتواند دی د متف اوت  شناسی شناختی میچگونه معنی

زبان فارس ی ازمنظ ر ش ناختی تجزی ه و تحلی ل      ة معنایی را در افعال سادچند ة( پدید1421) زاد بوستانی

ه ای   بس ط اس تعاری اس ت ک ه بنی ان      ،بردمعنایی نام میرین ابزاری که برای ایجاد چندتمهم کرده است.
                                                                                                                                                          
1. Polysemy 
2. Homonymy 
3. G. Lakoff 
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 گیرد.  انسان می ةگرفته از تجربیات روزمرّهای تصویری نشأتوارهعینی خود را از طرح

چ ارچوب ش ناختی    در شناختی ص فات بی انی چن دمعنی در زب ان فارس ی      معنی( 1429) رپو ناظری 

 ةارتبا  میان معنای صفات چندمعنی، تصادفی نیست، بلک ه رابط    وی،های یافتهبراساس  .کندبررسی می

ه ای   واره طرحهمچون  سازوکارهاییتوان با استفاده از  دارد و این رابطه را می ها وجود میان آن یمند نظام

 .داد  های مفهومی توضی  تصوری و استعاره

را براساس رویکرد ش ناختی تجزی ه و تحلی ل    فارسی  ةدر صفات سادمعنایی ( چند1424لو )خدابنده 

ترین اصل و روشی است که منجر ب ه ایج اد چن دمعنایی    مهم 1استعارهرسد که و به این نتیجه میکند می

ة ب ه ح وز   أمعن ایی مب د  ة از ح وز  9نگاش ت  ،هااساس تشکیل این استعارهو  شودهای ساده میدر صفت

 معنایی مقصد است.

در زبان فارس ی   به ةای شناختی روی معانی مختلف حرفه اضاف( در مطالعه1424رضویان و خانزاده ) 

ای کهبش ده و ش   مش تق   ا ب  الص اق و ارت یعن ی   ،ی ک معن ی   از یمع ان  ةبه این نتیجه رسیدند ک ه هم   

 وت ایلر  ه ای  الكه ب ه م   مند و با توجّطور نظامبه زدهند و تمامی مفاهیم متمایپیوسته را تشکیل می هم به

ح رف اض افه موج ب     نکاربرده ای مج ازی ای     و دش ون لیه مشتق م ی صحنه و مفهوم اوّ، از پیشزایوان

 به چندمعناشدن آن شده است.منجر  درنهایت اشت معانی استعاری بر تنها معنای صری  آن وبان

ه ای  ( در بررسی راهکارهای ایجاد چندمعنایی مطرح در رویکرد شناختی روی فعل1425) منصوری 

 ةه ای س اد  چن دمعنایی در فع ل   ةتوان د مقول   بندی شعاعی میرسد که مقولهترکی به این نتیجه میة ساد

 بررسی چندمعناییِ فع ل ( در 1425) روحی بایگی و دوستانکریمیترکی آذربایجانی را نیز توصیف کند. 

 زدنک ه چن دمعناییِ فع ل س بک      دنش ان دادن    ش ناختی  شناسی واژگانیِ  معنی ةبرمبنای نظری زدنسبک 

گی ری   مند بوده و س ازوکارهای ش ناختی در ش کل    ای نظام بنای بررسی فعل سنگین متناظر آن، پدیدهبرم

 .شعاعی نقش اساسی دارند ایمعانی مختلف این عنصر زبانی در قالب مقوله

 فع ل دی داری   چن دمعنایی  ةت ا مع انی گون اگون و نح و    ان د  کوشیدهنیز  (1422) راندیگ و حضرتی 

/görmək/ من دی  بر نظام درپایان، شناسی شناختی ارائه دهند ورویکرد معنی با در زبان ترکیرا  کردننگاه 

 تأکید دارند.  چندمعنایی  یریگ شکلنسبت به مجاز در  استعارهنقش پررنگ  وچندمعنایی 

ت وان ب ه پ ژوهش ه ارفورد و     اختص ار م ی  گران غیر ایرانی نیز بهپژوهش ةشدازمیان مطالعات انجام 

                                                                                                                                                          
1. Metaphor 

2. Mapping 

http://lrr.modares.ac.ir/search.php?sid=14&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C


 1422، بهار 1های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان53

 

 ةاند و معتقدند که پدی د معنایی بسنده کرده( اشاره کرد. این دو تنها به ذکر تعریفی از چند1214) 1هیسلی

د. ازنظ ر  تبط و نزدیک به همدیگر داشته باش  ای چند معنی مرمعنایی در شرایطی وجود دارد که واژهچند

ه ای دیگ ر اس ت ک ه     نپذیری از زبا، تأثیرشودمعنایی میچندباعث ی که یکی از عوامل (1221) 9اولمان

 خ ودی خ ود  ب ه  ناچن دمع ة ( نیز معتقد است که واژ1224) 4دهد. پالمربای را به واژه تواند معنای تازهمی

معن ایی وج ود دارد اش اره    به برخی از مشکالتی که در بررس ی چن د   ،بر اینافزون  . ویداردچند معنی 

 چن دمعنایی و دالی ل ایج اد آن    ةه درزمین  گران ی اس ت ک    ( نیز ازجمله پژوهش9004) 3. کارامانکندمی

ن امی و  ب ین ه م  ة معن ایی را ب ا مقایس    ( مبح ث چن د  1227) 5س عید  اس ت.  را انجام دادههایی پژوهش

ده د   معنایی زمانی روی میچند گویدمیو  کندرا بیان میها های بین آنکند و تفاوتمعنایی آغاز میچند

 داند. ها بسیار مهم مینامهعریف فرهنگاشند و این ویژگی را در تکه معانی با یکدیگر در ارتبا  ب

اش تراکات زب انی را    ةریش نظام مفهومی انسان وة کنندگراها، زبان را منعکسه به اینکه شناختبا توجّ 

تواند گ امی مه م   های مختلف، می، بررسی چندمعنایی در زباندانندمی انسان در اشتراکات قوای شناختی

چن دمعنایی ب ا رویک رد ش ناختی درم ورد ص فات س اده        ة رد یا اثبات این نگرش باشد. مقول ایراستدر

ها برخ وردار اس ت   زبان ةی در همیت مطالعاتی خاصّسبب برخورداری از سط  باالیی از انتزاع، از اهمّ به

خ ود  را ب ه های نگارندگان، چندمعنایی صفات در زبان ترکی آذربایجانی، تاکنون پژوهشی و طبق بررسی

تواند ن وعی ن وآوری در ای ن    فرد بوده و میبهمنحصرنوشتار پیش رو اختصاص نداده است و از این نظر 

شناس ی ش ناختی،   چ ارچوب زب ان   درحاض ر ب رآن اس ت ت ا     بن ابراین پ ژوهش    ؛شودزمینه محسوب 

   کند.ترکی آذربایجانی را بررسی ة راهکارهای ایجاد چندمعنایی در صفات ساد

 شناسی شناختینزبا -2

ة درك و ش یو ة زب ان براس اس تجربی ات م ا از جه ان، نح و      ة شناسی شناختی رویکردی ب ه مطالع   زبان

شناس ی  اس ت. زب ان   2س ازی الگ وی مفه وم  ة زبان از این نگاه مطالع  ة بنابراین مطالع ؛است سازی مفهوم

 ساختار افکار ذهن انسان پ ی ب رد  توان به ماهیت و زبان میة پذیر دارد و با مطالعشناختی الگویی انعطاف

   .(2: الف 1412 مهند،)راسخ
                                                                                                                                                          
1. J. Harford & B. Heasly 

2. S. Ullman 

3. F. R. Palmer 

4. B. I. Karaman 

5. J. saeed 

6. Conceptualization 
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 ،گونه که در این دی دگاه درك و شناخت است، بدینة شیو ،شناسی شناختی مطرح استآنچه در زبان 

ه ای زب ان   استقالل ح وزه  ،استقالل زبان از دیگر قوای شناختی مطرح نیست. براساس این دیدگاهة لئمس

گرای ان  ش ناخت  نیس ت. ر زبان بدون شناخت و درك کامل نظام شناختی میسّمردود است و درك جامع 

دانن د.  یه ای ش ناختی انس ان م     ش ی از اس تعداد  ، رفتار زب انی را نی ز بخ  9و چامسکی 1برخالف فودور

ادّعا ک رد  ن، شاید بتوان بنابرای ؛آورندها امکان یادگیری، استدالل و تحلیل را برای انسان فراهم میاستعداد

دانش زب انی  »معتقدند در این عبارت نهفته است که  شناسان به آناصلی آنچه این دسته از معنی ةهستکه 

 .(9: 1419 )صفوی، «.بخشی از شناخت عام انسان است

س اختار و نظ ام مفه ومی انس ان را      ،شناسی شناختی عقیده بر این اس ت ک ه زب ان   ازآنجاکه در زبان 

 اامّ   ؛ع ساختار مفهومی ذهن او داشته باشندها باید ریشه در تنوّزبانهای بین کند، پس تفاوتمنعکس می

شناس ان ش ناختی   گیرن د، زب ان  میسرچشمه  سازی مشترکیهای مفهومی از توانایی مفهوماین نظامچون 

ه ای ش ناختی پ یش    مشترکی از تواناییة فی مجموعسمت معرّهای زبان، بههمگانیبندی جای صورتبه

 1412 مهن د، )راسخ داننداشتراکات زبانی را در اشتراکات قوای شناختی می ةها ریشبارتی آنعبه ؛روندمی

 (.2: الف

، 5ای تص ویری ه  واره، ط رح 3، مج از 4ه ای مفه ومی  شناسی ش ناختی ش امل مف اهیم اس تعاره    معنی 

 .نایی هستندمعهای اصلی شناختی برای ایجاد چندو... است که این مفاهیم راهکار 2بندی شعاعی مقوله

 رویکرد معاصر استعاره از دیدگاه شناختی -2-1

وجود آورد. در ای ن زم ان   هتی نسبت به استعاره برا در دیدگاه سنّ یانقالب عظیم ،ظهور دیدگاه شناختی

 (1217) ه ای لیک اف  اندیش ه از  پی روی ب ه  گرایانبود که استعاره از انحصار ادبیات خارج شد و شناخت

شناس ان ش ناختی ثاب ت    جو کنن د. زب ان  وانتهای بشر جستبیة ره را در ذهن و اندیشکوشیدند که استعا

ه ای اندیش ه و فک ر انس ان     تنها در زبان نیست، بلکه خود زبان بازتاب استعارهاستعاره نه منشأ کردند که

 است.

رب ط  زبان و بیگرایان که قلمرو استعاره را محدود به تاظهارنظر سنّ ( با رد1210ّلیکاف و جانسون ) 
                                                                                                                                                          
1. J. Fodor 

2. N. Chomsky 

3. conceptual metaphor 

4. metonymy 

5. image schemas 

6. radial categorization 
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 ،زب ان ة فق ط در عرص   ه را ن ه دانند، بر این باورند که استعاره سرتاسر زندگی روزمرّ به عمل و اندیشه می

اندیشه و عمل دربرگرفته است و نظام مفهومی هر روزی ما که براساس آن فک ر و عم ل   ة بلکه در حوز

 مبتنی بر استعاره دارد. اساساً کنیم، ماهیتیمی

 مفهومی ةاستعار -2-2

( مطرح شد که به توص یف ارتب ا    1210بار در نظریات لیکاف و جانسون )لیناوّ 1مفهومیة استعار ةنظری

چی زی در اص طالح و   ة دراص ل فه م و تجرب     را مفه ومی ة استعارها آنپردازد. ها میمفهومی بین حوزه

 .دانندمیعبارت چیز دیگر 

ره ایی ک ه می ان دو مجموع ه ص ورت      ش کل تناظ هاساس این رابطه را ب (1210) لیکاف و جانسون 

و  مب دأ  قلم رو دارد را  یت ر ت ر و متع ارف  ای را که مفهوم عینیها مجموعهنامند، آنگیرد نگاشت می می

 نامند.تر است را قلمرو مقصد میای را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنیمجموعه

 
 (303: 2002 ،2)ایوانز و گرین ة اولیهنگاشت استعار .(1) شکل

« نگاشت می ان قلمروه ای متن اظر در نظ ام مفه ومی     »دراصل استعاره را  (1217) ترتیب لیکافبدین

 داند.صرف میة ای از تناظرهای مفهومی و نه یک گزاررو هر نگاشت را مجموعهکند و ازاینتعریف می

 های تصویریوارهطرح -2-3

ت ری از س اخت ش ناختی هس تند ک ه زیربن ای اس تعاره را تش کیل         لیهی سطوح اوّهای تصویروارهطرح

تری مانن د زب ان را ف راهم    پیچیدهشناختی  هایبا حوزه دهند و امکان ارتبا  میان تجربیات فیزیکی ما می

 .(401: 1227 آورند )سعید،می

خ وابیم و  رویم، میراه میکنیم، صی زندگی میهای مشخّو با محدودیت یاین امر که در مکان خاصّ 

شود که هر روز با دنیای اطرافمان و الگوه ای آن س روکار داش ته باش یم. درك     باعث می ،خوریمغذا می

ة ش ده از تجرب    یعنی حاصل تعامل جسم م ا ب ا آن ان اس ت. مف اهیم حاص ل       ،شده این الگوهای جسمی

                                                                                                                                                          
1. conceptual metaphor theory 

2. V. Evans & G. Melanie 
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 بریم.یکار مهموضوعات انتزاعی بة شده را برای اندیشیدن دربارجسمی

 کن د میبیان  های تصویری را مطرح کرد و این استدالل راوارهطرحة بار نظریلین( او1217ّ) 1جانسون 

ه ای  وارهآورن د. ط رح  وجود میهای تصویری را بهوارهنظام مفهومی، طرح درون 9مندهای بدنکه تجربه

 ؛امل ما با محیط اطرافم ان هس تند  تعة گیرند که نتیجمیسرچشمه  یتصویری از تجربیات دریافتی و حسّ

کند و ای ن ویژگ ی باع ث    دلیل داشتن قامت عمودی، مفاهیم باال و پایین را درك میانسان به ،مثالبرای 

 شود.تصویری باال و پایین میة واروجودآمدن طرحهب

 مجاز -2-4

( 1210ا لیکاف و جانس ون ) امّ ؛رفته استشمار میادبی زبان بهة مجاز در گذشته مانند استعاره نوعی آرای

مجاز را نیز دارای ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید ک اربرد مج از را نی ز همچ ون اس تعاره،      

لیک اف   رود. مث الی ک ه  کار میهب 3و قرابت 4فرایند ذهنی و شناختی بدانیم. مجاز براساس نوعی مجاورت

 ؛هاس ت روی می ز آن ة ن مشتریان در رستوران ب ا ش مار  کنند، صدازدفی مجاز بیان میو جانسون در معرّ

 .(21: 1412 مهند،)راسخ ؟را دادی 5همبرگر میز برای مثال 

 چندمعناییة شعاعی در مقولهای همقول -2-5

ب ا کلم ه اس ت.     ا در ع ین ح ال م رتبط   انی متف اوت، امّ   وجود مع ،های زبانترین پدیدهیکی از اساسی

ش ود  با دو یا چند معنای مرتبط با یک دیگر ظ اهر م ی   عموماً  ایدر آن واژهای است که چندمعنایی پدیده

ش ناختی در مطالع ات م رتبط ب ا     شناس ی  ف رد زب ان  د منحص ربه ر. رویک  (492: 9002 )ایوانز و گ رین، 

 .(130: 9007 ،5کنز)گیراتز و کوی کردبندی مطالعه شناسی، این بود که چندمعنایی را در قالب مقولهمعنا

معن ایی واژه را  ة داند که پایه و اساس نظریای ذهنی میپدیده مثابة( چندمعنایی را به1211) 2نبروگم 

( با پذیرش دیدگاه ب روگمن، چن دمعنایی را   1211. لیکاف )(440: 9002 دهد )ایوانز و گرین،میتشکیل 

م زع  ب ه »ارد: دبی ان م ی   (27: ال ف  1412) مهن د راس خ  کن د. مقوالت شعاعی بررسی میة براساس نظری

   «معنایی واژه درنظر گرفت.ة بروگمن، چندمعنایی را باید بنیاد نظری

ارتب ا  ب ا ی ک مفه وم مرک زی      ک ه در آن چن د مفه وم در    اس ت  ای مفه ومی  شعاعی مقولهة مقول 
                                                                                                                                                          
1. M. Johnson  
2. Embodied 
3. Contiguity 
4. Proximity 
5. D. Geeraerts & H. Cuyckens  
6. C. Brugman  
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 یتوانن د نق ش س اختار   . اگرچه هرکدام از مع انی م ی  (21: الف 1412 مهند، اند )راسخبندی شده سازمان

کش د ک ه مع انی    تصویر م ی شعاعی، مدل شناختی را بهة را بازی کنند، ولی عضو مرکزی مقولسرنمونی 

های تصویری، اس تعاره،  وارهطرحهمچون  هایی رابطهبا  ایاند. این معانی حاشیهای از آن جدا شدهحاشیه

   مجاز و... با همدیگر رابطه دارند.

 انجام پژوهش ةشیو -3

از روش اسنادی استفاده ش ده  ها، آوری دادهبرای جمعو است کاربردی  ازنوع توصیفی وحاضر پژوهش 

 راهصفات چندمعنای رای ج در زب ان ترک ی آذربایج انی از    تعدادی از تا  شدتالش  است. برای این منظور

ی چن دمعنا ة س اد  ص فت هفت اد   بنابراین حدود شوند؛مختلف ترکی استخراج  ةهای دادهپایگا ها و پیکره

 گویش وران ب ومی،  ة مح اورات روزم رّ   ی ترکی،ت محلّاز مجالّهای فارسی واژهبرخی وام ههمراترکی به

شناس ایی   (1477) به زادی  ترک ی  - فارسیة دوزبان فرهنگو  (1417) شاهمرسیفارسی  - فرهنگ ترکی

و همچن ین   نظر قرار گرف ت ک ه ش امل معن ای واژه     سپس برای هر صفت یک مدخل واژگانی مدّ ؛شد

ی ب ه زب ان ترک ی    ت محلّ  و نی ز مج الّ   زبانی نگارنده اساس شمّانتخاب پیکره بر است. نظر مورد ةپیکر

ساخته، مص احبه،   قمحقّة نامشدن معانی سرنمون، از پرسشصمنظور مشخّبه آذربایجانی صورت گرفت.

هرک دام   طور خالص ه ب رای  و نتایج به شدزبانی نگارنده استفاده  ت ترکی و نیز شمّها در مجالّبسامد آن

 از ص فات  نمودار شعاعی ب رای هری ک   ها،برای تحلیل دادهسپس،  ؛آوری شددر جدولی گرد از صفات

ایج اد مع انی    س ازوکارهای ش ناختی   و ش ده ه ا تحلی ل   . پس از آن معانی مختلف این صفتشدرسم 

 .شدبررسی  ها با یکدیگرارتبا  آنة و نحو از معنی عینی و سرنمون مختلف

 هاهتحلیل داد -4

تجزی ه و  ه ا  مربو  ب ه آن ة همراه پیکربهطور تصادفی به ترکی ةمورد از صفات ساد هشتدر این بخش 

 .شودها بررسی میو دالیل ایجاد چندمعنایی در آن تحلیل

 /qara/ قارا -4-1

ه نام  معنای سیاه و تاریک است. براساس نت ایج پرس ش  در معنای عینی و اوّلیة خود به /qara/ قاراصفت 

ای باش د ک ه س ایر مع انی از ای ن معن ای س رنمونی        رسد که این معنا، معنای سرنمونی و اوّلیهنظر میبه

شود. آنچه عام ل نگاش ت   پای این مفهوم دیده می نگاشت یافته باشند؛ زیرا در تمامی معانی این کلمه ردّ

در ذهن م ا از رن گ س یاه    وارة حجمی و حرکتی است. آنچه این مفهوم به مفاهیم دیگر شده است، طرح
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س ازد و کیفی ت س یاهی    می کنارش قرار گیرد، به خود مبتال رنگی است که هرچهوجود دارد، حجم سیاه

 دهد.  ها میبه آن

 /qara/ قاراصفت  ة(. معانی و پیکر1جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /qara/ قارا

 معنای سرنمون

)براساس نتایج 

 نامه(پرسش

 مة فارسیترج پیکرة مورد استفاده

 سیاه 1

 سیاه

qara geyinip. .سیاه پوشیده 

 هوا تاریک شد. .hava qaraldi تاریک 9

 بینه.ها کابوس میشب .biləsin qara basir gejəlar کابوس 4

 پوستی را دیدم.مرد سیاه qara kişi gürdüm. bir پوستسیاه 3

 بازم عزا گرفته. .qara tutub gənə سوگ و ماتم 5

 امروز روز شوم و سخت شماست. .bu gün sizin qara günüzdi شوم و نامنحوس 2

 önun jinsləri bir qara pula ارزشبی 7

dəyməz. 
 ارزشن.جنساش خیلی بی

 یقة پیراهنم کثیف شده. .köynəgimin boynu qaraliip کثیف 1

 نده شدم.شرم وقتی طلبشو خواست، .puluni istiyənda qaraldim شرمنده 2

 بسته رو تو دشت بیکران ولش کرده.زبون .qara çulə veliip heyvani وسیع 10

 یه گاو بزرگه. کهآدم نیست  .adam düylu ki, qara inəkdi بزرگ 11

وارة حرکتی جهت وجود دارد؛ ب ه ای ن ص ورت    وارة حجمی و طرحنیز طرح شوم و منحوسدر مفهوم 

سمت باال و ش ومی و نحس ی را ک ه    حجمی سفید و روشن و حرکت به که خوبی و خوشبختی را مانند

ت وان  نیز م ی  کثیفیکنیم. در مفهوم منفی است، سیاه و تیره درنظر گرفته و آن را در سمت پایین درك می

درش ت،  ، خش کی ، زدهس وگ و م اتم  در مف اهیم  وارة حرکتی جهت تفسیر کرد. آن را با استفاده از طرح
وارة حجمی عامل نگاشت مفه وم اوّلی ة   وارة حرکتی جهت و نیز طرحنیز طرح ابوسکو  ترسناك، وسیع

وارة ت وانیم براس اس ط رح   را نی ز م ی   ش دن ش رمنده اند. درنهایت، مفه وم  به این مفهوم شده قاراصفت 

حرکتی جهت و حجم به این صورت توص یف کن یم ک ه هرگ اه بت وانیم پ یش کس ی س ربلند باش یم،          

س مت ب اال درنظ ر    مثب ت و حرک ت ب ه    ص ورت ص فتی  و این را به روسفید شدمیم گویمی اصطالح به

ش ود؛ بن ابراین   سمت پ ایین درنظ ر گرفت ه م ی    صورت منفی درك شده و به گیریم و روسیاهی نیز به می

رنگی حرکت ک رده  سمت حجم سیاهصورت خود را در مسیری درنظر گرفته که درصورت شرمندگی به

گیرد؛ بنابراین رابطة بین معنای س رنمون ای ن ص فت و س ایر     خود میگی را بهو حالت سیاهی و شرمند
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 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقوالت شعاعی بهای را میمعانی حاشیه

 
 /qara/ قارامعنایی صفت  ة. شبک(1)نمودار 

   /balaca/ باالجا -4-2
 /balaca/ باالجا(. معانی و پیکره صفت 2جدول )

 باالجا معانی صفت دیفر
/balaca/ 

 معنای سرنمون

 نتایج )طبق

 (نامه پرسش

 ترجمه فارسی مورد استفادهة پیکر

 (حجمکم) کوچک 1

ک
وچ
ک

 (
کم

جم
ح

)
 

balaca ötağ اتاق کوچک 

 ترم.من از تو کوچیک .mən sənnən balacayam ترکهتر، جوان 9

 ولو بیا اینجا ببینم.کوچ .balaca gəl bura görüm وکودك، بچه کوچول 4

 یت داشتیماهمّی بیامشاجره .balaca sözümüz čixdi یتاهمّبی 3

 کم غذا بخوریم بریم.هی .balaca čürak yiyak gedək و مختصر کم 5

 ت کوتاهی با تلفن حرف زدم.مدّ .bir balaca tilfunnan danişdim زمان بسیار کوتاه 2

 صورت جزئی توضی  دادم.هب .balaca tozih verdim جزئی 7

 پیشش خودتو کوچیک نکن. .özüyo balaca eləmə yaninda پست و حقیر 1

 اس ت.  ب ودن حجمکم، کندزبان خطور میدر ذهن گویشور ترك /balaca/باالجاة لین مفهومی که از واژاوّ

حجم ی قائ ل    ب رای ات اق  ل، در مث ال اوّ زیرا  ؛حجمی استة وارطرح شود،دیده میآنچه در این مفهوم 

فیزیک ی درك  ة ، براساس تجربیات ذهنی خ ود، س ن را ب ا ان داز    کودكو نیز  ترجوانایم. در مفهوم شده

س ال را ک ه س ن زی ادی دارد،     ب زرگ  و ت ر کم اس ت کوچ ک   بنابراین کودك را که دارای سنّ ؛کنیممی

ة وارش ود، ط رح  م ی  /balaca/ االج ا بة واژ چه باعث ایجاد چن ین مفه ومی از  آن کنیم.ر میتر تصوّ بزرگ

ة واربراس اس ط رح   ،حج م ک م نیز حاصل نگاش ت ویژگ ی    کم و یتاهمّبیحرکتی شیء است. مفاهیم 
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ری های اس تعا های عینی برای نگاشتتوان بنیانمی ءشیة واربنابراین، براساس طرح ؛حرکتی شیء است

مفاهیم انتزاعی مانن د س ن، ح رف و فک ر مانن د      برای زیرا  کرد؛فراهم  و تشکیل معانی مختلف از آن را

زم ان ک ه   ة ، حوززمان بسیارکوتاهدر مفهوم  های فیزیکی و جسمی درنظر گرفته شده است. ویژگی ءشی

و آنچ ه ای ن مفه وم را     سازی ش ده اس ت  تری است، مفهوممکان که عینیة براساس حوز ،انتزاعی است

ی ب رای آن  ئنیز همانن د ش ی   پستو  جزئیدر مفهوم  است.حرکتی شیء ة واروجود آورده است، طرح به

بین معن ای س رنمون ای ن ص فت و س ایر مع انی        ةبنابراین رابط ؛درنظر گرفته شده است یحجم کوچک

 شکل زیر نشان داد:قوالت شعاعی بهتوان با استفاده از اصل مای را میحاشیه

 
 /balaca/ باالجامعنایی صفت  . شبکة(2نمودار )

 /yüngül/ یونگول -4-3
 /yüngül/ یونگولصفت  ة(. معانی و پیکر3جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /yüngül/ یونگول

 معنای سرنمون

 نامه(پرسش نتایج )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 وزنسبک 1

 وزن سبک

yüngül yük بار سبک 

 باران خفیف yüngül yaqiş خفیف 9

 .پاقدمش مبارك بود .ayaqi yüngülüdü یمنمبارك و خوش 4

 .زیاد ساده نگیر .yüngül tutma čox ساده و آسان 3

 bir yüngülüna tuş شخصیتبی 5

galdim. 
 .برخورد داشتم یشخصیتبا انسان بی

 .گیری بجدّ .yüngül tutma یجدّ غیر 2

 یتاهمّحرف بی yüngül söz یتاهمّکم 7

 .کی دویدمبا چاب .yüngül qačdim چابک 1
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ک ه از ای ن واژه ب ه     یایلین معنگیریم، اوّذهنی که از محیط میة واره و طرحتجربیات روزمرّبراساس   

ک ار  معنای عینی واژه بوده و برای بیان مفاهیم انتزاعی دیگ ر ب ه   این معنی، است. وزنسبکرسد ذهن می

 yüngül/ س وز یونگ ول  در عبارتیت اهمّکم و ارزشبیدر معنی  /yüngül söz/ یونگول صفت رود.می

söz/ اساس تشکیل چنین مفه ومی در ذه ن   رفته است. کاردر معنای انتزاعی کلمه به یت(اهمّ)حرف بی، 

درنظ ر گرفت ه ش ده     ئیِمانند شیبه /söz/ سوز ة، واژءشیة واربراساس طرح حرکتی شیء است.ة وارطرح

ة واروزن براساس ط رح . درواقع نگاشت ویژگی کمارددوزن کمی  ،که در این عبارت دارداست که وزن 

معنایی مقصد انتقال یافته و این معنی اس تعاری ش کل گرفت ه اس ت.     ة معنایی مبدأ به حوزة از حوز ءشی

   است.تبیین  و... براساس توضیحات باال قابل آسان، خفیفدر معانی  /yüngül/ یونگول

ش ود.   دیده می در رفتار اوکمتری یینی است، متانت و وقار پا های اخالقی در حدّآدمی که ازلحاظ ارزش

هرچی زی س بک باش د هنگ ام      اس ت.  ب ودن س بک و  ک م نگاشت ویژگ ی  نیز  اساس تشکیل این معنی

 بین ی ب ه آن چی ز    خ وش  نهایتدرطلبد و داشتن انرژی باعث خوشحالی و نقل انرژی کمتری می و حمل

ش ده   یم ن خ وش تعاری این ویژگی منجر به تش کیل معن ای   رسد نگاشت اسنظر می بنابراین به ؛شودمی

گ ی اس اس   و نگاش ت ای ن ویژ   استچابکی قابل حرکت  و آسانیوزن باشد، بهاگر چیزی سبک است.

ای را ص فت و س ایر مع انی حاش یه    بین معنای سرنمون ای ن   ةبنابراین رابط است؛ چابکساخت معنای 

 شکل زیر نشان داد: هتوان با استفاده از اصل مقوالت شعاعی ب می

 
 /yüngül/ یونگولمعنایی صفت  . شبکة(3)نمودار 
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 /özağ/ اوزاق -4-4
 /özağ/ اوزاقصفت  ة(. معانی و پیکر4جدول )

 /özağ/ اوزاق معانی صفت ردیف
 معنای سرنمون

 نامه()طبق نتایج پرسش
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 مکانی زیاد( ةدارای فاصل) دور 1

 دور

 مکانی زیاد( فاصلة دارای)

özağ yer جای دور 

 زمان طوالنی özağ zaman زمانی زیاد با فاصلة 9

 ده.یاین کار از تو بع .bu iş sənən özağdi دبعی 4

 از گناها و دور مبرّ gönahdan özağ امبرّ 3

 کشور دور özağ kişvər دارای مسافت طوالنی 5

 در ذه ن گویش وران  براساس تجربیات برگرفته از محیط  /özağ/ اوزاقة لممعنای عینی از ک منزلةچه بهآن

ه ای  ب رای نگاش ت   های عین ی راه است که بنیانة واردر اینجا طرح است. مکانی زیاد ةفاصل ،داردوجود 

ای ق رار  اص له این توضی  که وقتی چیزی در ف با ت.وجود آورده اسهمعانی دیگر را ب استعاری و تشکیل

ه ای ای ن واژه ب ه س ایر     ویژگ ی ب ا نگاش ت برخ ی     .ک رد رای رسیدن به آن باید مسیری را طی دارد، ب

ب ودن  های فاص له و ط والنی   گیویژ .شودهای معنایی، معانی استعاری و انتزاعی دیگری تشکیل می حوزه

دقی ق  ط ور  ب ه زی اد   ةدرمعن ای ب ا فاص ل   ای ن واژه   ش ود. استنبا  می /özağ/ اوزاق ةاز معنای عینی کلم

مک ان ک ه   ة ت ر اس ت از ح وز   زمان که انتزاعیة در این مفهوم حوز کار رفته است.درمعنای عینی کلمه به

نگاش ت ویژگ ی فاص له از     ،برکن ار و  بعی د در ایجاد معانی انتزاع ی   سازی شده است.عینی است مفهوم

معن ایی مب دأ،   ة ح وز  ب ودن از همچنین با نگاشت ویژگی طوالنی ؛نقش دارد /özağ/ اوزاق معناییة حوز

ب ین معن ای س رنمون ای ن ص فت و       ةبنابراین رابط ؛شودتشکیل می مسافت طوالنیمعنی انتزاعی دارای 

 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقوالت شعاعی بهای را میسایر معانی حاشیه

 
 /özağ/ اوزاق صفت معنایی ة. شبک(4) نمودار
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 /yanix/ یانیخ -4-5

 /yanix/ یانیخ(. معانی و پیکره صفت 5دول )ج   

 ردیف
 معانی صفت

 /yanix/ یانیخ

 معنای سرنمون

 نامه( پرسش تابجن )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 سوخته 1

 سوخته

yanix çürəgi ver mənə. .نون سوخته رو بده به من 

 از دستش ناراحتم. .örəgim yanip biləsinnən چرکیندل 9

 با این حرف ضایع شد. .burnu yandi bu süzunən شدهضایع 4

 پشیمان ayaği yanix پشیمان 3

 شده )نفرین(الل dili yanmiş الل 5

 آدم پلید dali yanmiş پلید 2

 آدم حسودیه. .qarni yanix adamdi حسود 7

 شده! )نفرین(چالق qiçi yanmiş چالق 1

 ! )نفرین(کورشده gözü yanmiş کور 2

 ،کن د  زب ان خط ور م ی   در ذهن گویشور ت رك  /yanix/ یانیخ مفعولی لین مفهوم ذهنی که از صفتاوّ 

گرما یا آتش یا عامل دیگ ر از حال ت طبیع ی خ ود      براثرچیزی  که گر حالتی استاست که بیان سوخته

ه یا تیره اس ت. پ س   معمول آن حالت رنگ سیاطور بهدرآمده که  یخارج شده و به رنگ یا حالتی دیگر

 ةواربه حال ت دیگ ر اس ت ک ه ای ن گوی ای ط رح        یشدن از حالتتبدیل ،آنچه در این مفهوم وجود دارد

که همین مفهوم )سوخته( معنای سرنمونی باشد که س ایر مع انی و مف اهیم     رسد یمنظر به است.حرکتی 

 است.شده  این صفتحرکتی نگاشت یافته و باعث ایجاد چندمعنایی در  ةوارآن براثر طرح

 حرک ت از  ب ا قلب انسان را در مسیری درنظر گرفت ه اس ت ک ه     ،حرکتی ةوارطرح ،چرکیندلدر مفهوم 

، پلی د  ،الل، پش یمانی ، ش دن ض ایع در معانی  است. سیاه درآمده رنگهای روزگار بهها و بدییپلید میان

ه ای  ب ه ای ن ح وزه    /yanix/ نیخی ا حرکتی عامل نگاشت مفه وم   ةوارنیز طرح عصبانی و حسود ،چالق

 یدیگ ر  ص ورت  بهو  شده یخاص کیفیتدارای ، مسیری با حرکت در معانی آن ةهم یعنی؛ ی استیمعنا

ای ن معن ی را    اامّ   ؛حرکتی عامل نگاشت به این مفه وم اس ت   ةوارنیز طرح کورر مفهوم د .اندشدهنمایان 

ب ه ای ن ص ورت ک ه م ا       ک رد ت وان تحلی ل   ه نیز میگیرانجهتة وارطرح صورتی دیگر و با استفاده از به

سمت باال درنظر گرفته و در طرف دیگ ر آن س یاهی را ک ه    حرکتی به ،استمثبت روشنایی را که صفتی 

 ،گیریم که ب ا حرک ت ب ه آن س مت    سوختن است را صفتی منفی و حرکتی رو به پایین درنظر می ةنتیج

حرکت ی مس یر و    ةوارتوان نتیجه گرفت که ط رح  د. پس میشوبینایی انسان تبدیل به کوری و سیاهی می
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ب ین معن ای    ةو رابط   ی ش ده اس ت  یه ای معن ا  به سایر ح وزه  یانیخجهت عامل نگاشت معنای صفت 

ش کل زی ر   توان با استفاده از اصل مقوالت ش عاعی ب ه  ای را میسرنمون این صفت و سایر معانی حاشیه

 نشان داد:

 
 yanix// یانیخصفت  معنایی (. شبکة5نمودار )

 /qirix/ قیریخ -4-2
 /qirix/ قیریخصفت  (. معانی و پیکرة2جدول )

 ردیف
معانی صفت 

 قیریخ

/qirix/ 

 سرنمونمعنای 

 نتایج)طبق 

 نامه(پرسش

 فارسی ترجمة مورد استفاده ةپیکر

 بریده 1

 بریده

qirix tənəfi ver bura .طناب بریده رو بده بیاد 

 های گندم هستن اینا.خرده .buğda ğiriğidi bular ریزخرده 9

 qirix kəmər bəndi vermə پاره 4

mənə. 
 کمربند پاره رو نده به من.

 خورده میاد.نظر شکستدشمن به .düşmən qirix gürsəniri خوردهشکست 3

 درمانده شدم. .qirix düşüp qalmişam درمانده 5

 ام.کار زیاد بود.امروز خیلی خسته .bu gün çöx qiriğam.is çöxudu خسته 2

 میشه. دایپ خودتو ناامید نشون نده. .qirix nişan verma ozün. tapilar ناامید 7

اعم ال نی رو ی ا فش ار     با  شدهپاره ،رسدبه ذهن می /qirix/ قیریخ مفعولی صفت از ای که معنای اولیه 

دان یم  در ذهن خود داریم، آن را حالتی م ی  /qirix/ قیریختصویری که از صفت  ةواربراساس طرح است.

وج ود   ش ود، دیده میبنابراین آنچه در این مفهوم  ؛دهدپذیر روی میگر به سمت کنش که از سمت کنش

 ،ای ش ده و مسیر است و آنچه عامل نگاشت این مفهوم ب ه س ایر معن ای حاش یه     ءحرکتی شی ةوارطرح
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 است.و مسیر حرکت  ءحرکتی شی ةوارطرح

ک ه   ص ورت  عامل نگاشت ب ه ای ن مفه وم اس ت. ب دین     و مسیر  ءحرکتی شی ةوارنیز طرح بریدهفهوم م

را  یدرنظر گرفته شده است که با حرکت در مسیری حالت خاصّ   ئیهمانند شی ،شودچیزی که بریده می

ی ز  ش ده ن ری ز و خ رده  خ ورده شکست ،خستهگیرد. در سایر مفاهیم به خود می است،شده که همان پاره

و  ءحرکت ی ش ی   ةوارطرح ،شده به این مفاهیم شده استلیه و سرنمونی پارهآنچه عامل نگاشت معنای اوّ

ی ر کرده که ویژگ ی خاصّ   ها داشتن حالتی را مستلزم حرکت در مسیر تصوّاین یمسیر است که در تمام

حرکت ی   ةوارط رح  توان چنین نتیجه گرفت کهشود. پس میتبدیل می یدر طی این مسیر به حالت خاصّ

ب ین معن ای س رنمون ای ن      ةو رابط   اس ت /qirix/ قیریخعامل ایجاد چندمعنایی در صفت  ،و مسیر ءشی

 شکل زیر است:ای آن با استفاده از اصل مقوالت شعاعی بهصفت و سایر معانی حاشیه

 
 /qirix/  قیریخمعنایی صفت  . شبکة(2)نمودار 

 /qürü/ قورو -4-7
 /qürü/ قوروصفت  ةو پیکر(. معانی 7جدول )

 قورو معانی صفت ردیف
/qürü/ 

 معنای سرنمون

 نامه( )طبق نتایج پرسش
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 رطوبت(بیخشک ) 1

 خشک )بدون رطوبت(

qürü čapit خشک و بدون نمة پارچ 

 علف خشک پژمرده qürü öt گیاه پژمرده 9

 اثاتاق خالی از اث qürü ötağ خالی 4

 نحیف زن الغر و qürü arvat الغر و نحیف 3

 خشکی qürülüğ زمین یا خشکی 5

 خواندن محض qürü oxümağ محض 2

 پایهحرف بی qürü söz پایهبی 7

 احساسآدم بی qürü adam احساسبی 1
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ک و ص ورت چی زی ک ه خش     را به/ qürü/قوروبراساس تجربیات ذهنی که از جهان اطراف خود داریم، 

ان د  عبارت ،ت خشکی وجود دارندلیا حا/ qürü/ قورو هایی که درکنیم. ویژگیرطوبت باشد، درك میبی

 ةمعنایی مبدأ به ح وز  ةها از حوزحالی، عدم حیات و... . نگاشت این ویژگی، بییکتحرّبیاز: پژمردگی، 

ه ا  آنچه موجب ای ن نگاش ت  شود. معنایی مقصد است که باعث ایجاد معانی گوناگونی از این صفت می

ش دن چی زی وج ود    رطوب ت ب ی  در هرکدام از این معانی ویژگ ی زیرا  ؛حرکتی استة وارشود، طرحمی

درآم ده   ش کل  ن رطوب ت ب ه ای ن   رفتهرکدام از این معانی، چیزی در اثر ازبین صورت که دردارد. به این

ای باع ث ش ادابی    هر پدیدهد آب در وجوها شده است. است که دارای این ویژگی ئید شیو همانناست 

وقتی آب خود را ازدس ت ده د، ای ن ط راوت از دس ت خواه د رف ت و        شک بی شود وو طراوت می

ت ر  توان برای تشکیل مفهوم انتزاعییمعنایی خشک، مة پژمرده خواهد شد. با نگاشت این ویژگی از حوز

و در آن چی زی  اس ت   آن مکان خ الی  یباشد، یعن علفو  آببیو  خشکبهره برد. وقتی جایی  پژمرده

 ق ورو معن ی انتزاع ی    معن ایی دیگ ر   ةبه حوز نداشتنو  نبودنبنابراین با نگاشت ویژگی  ؛دشویافت نمی

، پای ه بی شود. معانیغذا( تشکیل می هی چیزی درکنار)بدون همرا الی، یعنی نان خ/qürü čörək/ چورك

ب ین معن ای س رنمون ای ن      ةبنابراین رابط   ؛استتبیین  نیز با این روش قابل احساسبیو  محض، خالی

 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقوالت شعاعی بهای را میصفت و سایر معانی حاشیه

 
 /qürü/ قورو. شبکه معنایی صفت (7)ودار نم

 /diri/ دیری -4-3

دارای و  ب ودن زن ده کن د،  ر م ی ب ه ذه ن گویش وران خط و     /diri/ دی ری اوّلین معنی که با شنیدن کلمة 
ب ه   /diri/ دی ری  از ح وزة معن ایی   دارای زندگی و جانداریاست. نگاشت استعاری ویژگی  بودن زندگی

ان د از:  وج ود دارد عب ارت   بودنزندههایی که در تر، مشهود است. ویژگیهای معنایی انتزاعیسایر حوزه

 . و... استحکامو  توانایی، شادابی، سرزندگی، حرکت
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 /diri/ دیری(. معانی و پیکره صفت 3جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /diri/ دیری

 معنای سرنمون

 نامه(پرسش نتایج )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 زنده 1

 زنده

diri davar گوسفند زنده 

 شاداب درخت diri baş aqac شاداب و سرزنده 9

 معجپیرمرد حواس diri baş qöca جمعحواس 4

 خامبرنج  diri dügü پزنیمه خام و 3

 .حرف زد و گستاخ درشت .diri danişdi زبر و درشت 5

معنایی مقصد است که موجب ایج اد ای ن مع انی از    ة معنایی مبدأ به حوزة ها از حوزنگاشت این ویژگی

و  خ ام ایی معن  ة ح وز  ب ه  دی ری معنایی ة گی دارای زندگی از حوزبا نگاشت ویژ این صفت شده است.

دادن زن دگی   یکی از عوامل ازدس ت زیرا  ؛کردتبیین  پز( راه)برنج نیم /diri dügü/توان عبارت ، میپزنیمه

خ ام و نپخت ه و دارای    ،ا نبین د ی ا نجوش د   ک افی گرم   ة اندازاست. زمانی که برنج به حرارتو  سوختن

، معن ی  ب ودن زندهن با نگاشت ویژگی بنابرای است؛زنده یا دیری کمابیش  توان گفتو می استحکام است

معنایی مب دأ ب ه مقص د، معن ی     ة از حوز ،با نگاشت ویژگی توانایی شود.تشکیل می نپخته و خامانتزاعی 

 ؛حرکت ی ش یء اس ت   ة وارنی ز ط رح   درش ت و  رزب  اساس تشکیل معنای  شود.تشکیل می جمعحواس

ت وان ب ا اس تفاده از اص ل     ای را م ی حاش یه  بین معنای سرنمون این صفت و سایر مع انی  ةبنابراین رابط

 شکل زیر نشان داد:مقوالت شعاعی به

 
 /diri/ دیریمعنایی صفت  ة. شبک(3)نمودار 

 گیرینتیجه -5

در  رود،شمار م ی بهشناختی  شناسیای در زبان ترین مفاهیم پایهمعنایی از مهمدچنة ه به اینکه پدیدبا توجّ

، انت زاع سبب برخورداری از س ط  ب االیی از   که به ساده صفاتدرمورد  چندمعناییة مقولحاضر پژوهش 



 22ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی /ة ادبررسی چندمعنایی واژگانی در صفات س

 

و اص ول و   شدترکی آذربایجانی بررسی  ها برخوردارند، در زبانزبان ةی در همیت مطالعاتی خاصّاهمّ از

ه ای تص ویری، اس تعاره، مج از و     وارهراهکارهای ایجاد چندمعنایی در ای ن رویک رد ک ه ش امل ط رح     

 پرداخته شد. است،عی بندی شعا مقوله

بن دی  که معانی مختلف هر صفت با استفاده از اصل مربو  به مقوله شدص مشخّنوشتار پیش رو  در

ش عاعی رس م ش د و    ة شعاعی قابل توصیف است. در این راستا، نخست ب رای ه ر ص فت ی ک ش بک     

. ب ا بررس ی مع انی    دش  ای بررسی و این رابطه تحلیل تر یا سرنمون و حاشیهل عینیبراساس آن معنی اوّ

ه ای ترک ی   توان د چن دمعنایی را در ص فت   بندی شعاعی میکه اصل مقوله شدها روشن مختلف صفت

ی ص فات  ن، ارتب ا  می ان مع ا   بیان شده اس ت تی برخالف آنچه در دیدگاه سنّو  کندآذربایجانی توصیف 

 ؛بندی شعاعی قابل توصیف اس ت برقرار بوده و با مقوله مند ای نظام بلکه رابطه ؛چندمعنی، تصادفی نیست

و  اس ت ه ای ای ن زب ان     ترین اصل در ایجاد چندمعنایی در صفتکه استعاره مهم شدص مشخّ همچنین

ترین نق ش  های مفهومی، مهمگیری استعارهما، در شکل ةهای تصویری ناشی از تجربیات روزمرّوارهطرح

 را برعهده دارند.

شناسان ش ناختی  های زباند یافتهسو و مؤیّچندمعنایی همة حوز درحاضر پژوهش  ی، نتایجکلّطور به 

ه ای لغ ت    آموزش زبان و ت ألیف فرهن گ   ةدر حوزنوشتار پیش رو  همچنین نتایجاست؛ در این حوزه 

 توان د م ی  ت ر ق وی  ةهای ترجمنیز ماشینالعات و ، افزایش میزان ربط در بازیابی اطّترتر و دقیقکاربردی

 ها باشد.ن این حوزهصاگر متخصّیاری

ک ه ب ا بررس ی س ازوکارهای ش ناختی ایج اد       گف ت  ت وان  م ی حاض ر  های فرعی پ ژوهش  از یافته 

ع ای  ادّرس د  نظ ر م ی  ب ه ی، فارس  ه ای ترک ی و   زبان (1هاواژه)وام چندمعنایی در صفات مشترك رایج

رفتار زبانی بخش ی از   نکهایو سازوکارهای شناختی ایجاد چندمعنایی بودن جهانیگرایان مبنی بر شناخت

ق ر    یای از زب ان اگ ر واژه زیرا  ؛گیردت میای مستقل، قوّاست و نه حوزه های شناختی انساناستعداد

زب ان مقص د    گی ری ب ه  ین د وام افر راهاز لیه و س رنمونی آن تنها معانی و مفاهیم اوّبسا چه ،شودگرفته می

 ارس ی زب ان ف  چندمعنای وام گرفته ازصفات  رویته گرفصورت شناختی هایولی با بررسی ؛منتقل شود

اف زون   ک ه شد  صدر زبان مبدأ، مشخّ و نیز بررسی همان صفات زبانهای تركزبانهتکبا  هاو کاربرد آن

نظ ر  به بنابراین، ؛اشتراکات زیادی وجود داردنیز  هاای منشعب از آندر معانی حاشیه بر معنای سرنمونی،

اس تفاده از  گی ری و نی ز   یند وامافربا  ای یک صفت چندمعنامعانی حاشیه ةهم نتقالعدم امکان ا رسد،می

                                                                                                                                                          
1. loanwords 
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 ،که هیچ آشنایی و تماسی با زبان مب دأ ندارن د  هایی زبانهتکوسیلة به این صفاتمشترك ای معانی حاشیه

د. ش ایان  باش هادر زبان در چندمعنایی واژگانی شناسی شناختیبودن اصول معنیتأییدی بر همگانیبتواند 

های ک افی در س ایر   عا از اهداف اصلی پژوهش حاضر نبوده و از شواهد و بررسیذکر است چون این ادّ

توان د موض وع   طلبد و میمی ل دیگری را برای اثباتهای مکمّها برخوردار نیست، بنابراین پژوهشزبان

ه ای  ت ری درم ورد پدی ده    ردههای گستپژوهش شودهمچنین پیشنهاد می ؛باشد آتیهای مستقل پژوهش

و ه ا   ب و... ب رای س ایر زب ان   ها ازجمله اسم، قید، صفات مرکّ  ویژه چندمعنایی برای سایر مقولهزبانی به

و  الع ات بازی ابی اطّ رفع ابهام واژگانی در و کاربردی ازجمله  ایو نیز مسائل بینارشته ایرانی یهاشیگو

 انجام پذیرد. شناسی شناختیهوش مصنوعی در چارچوب زبان

 منابع
 .. تهران: نشر نخستینآذربایجانی - فارسی یدوجلدفرهنگ (. 1477) بهزادی، بهزاد

بررسی راهکارهای چن دمعنایی در افع ال پرک اربرد زب ان فارس ی براس اس دی دگاه        (. 1421) حبیب زاد،بوستانی

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی ةنامپایان. شناختی

بررسی چندمعنایی در زب ان   (.1422) احمدخانی و محمدرضا روشن بلقیس ؛یوسفی راد فاطمه یوسف؛ ،حضرتی

 ه ای پ ژوهش . ک ردن نگاه /görmək/ شناسی شناختی؛ فعل دیداریترکی آذربایجانی در چارچوب معنی

 .927-934 ،(9) 5 ،خارجی هایزبان در شناختیزبان

 ةنام  پای ان  .های پربسامد فارسی با رویکرد شناختیایی در صفتچندمعنة بررسی مقول(. 1424) لو، طاهرهخدابنده

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی

 . تهران: سمت.ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر معنی(. الف 1412مهند، محمد )راسخ

 .ناس یِ ش ناختی  شبررسی معانی حروف اضافة مکانیِ فرهنگ سخن براساس معنی (ب 1412) ------------

 .22-32 ،(13) 3، پژوهیادب

شناس ی   در زبان فارسی با رویکرد معنی «به»(. چندمعنایی حرف اضافة 1424)خانزاده  معصومهو حسین  ،رضویان

 .72-57 (،7) 9 ،های غرب ایران ها و گویش مطالعات زبان .شناختی

 .اختر . تبریز: نشرفارسی - فرهنگ ترکی(. 1417) زارع شاهمرسی، پرویز

 مهر. سورةتهران:  .شناسیدرآمدی بر معنی (.1472صفوی، کورش )

 (،91) فرهنگس تان،  ةنام   .شناسی شناختیهای تصویری از دیدگاه معنیطرح ةبحثی دربار .(1419) ----------
25-15. 

(. 1417)زاده لآقاگ   ف ردوس و  افراش ی آزیت ا   ؛ارس الن گلف ام   ؛کامبوزیا زعفرانلو کرد عالیه؛ مریم سادات، فیاضی
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 ،پژوه ی ادبة مجلّ  شناسی ش ناختی.  ی چندمعنا در زبان فارسی ازمنظر معنیخاستگاه استعاری افعال حسّ
(2،) 17-102. 

، از دی دگاه ش ناختی  « زدن»چندمعنایی فع ل س بک    بررسی(. 1425) روحی بایگی ؛ زهراغالمرضا ،دوستانکریمی

 .131-192(، 4) 7 ،جستارهای زبانیة وماهنامد

 .زبان ترکی آذربایج انی ب ا رویک رد ش ناختی     ةتحلیل ساختار چندمعنایی در افعال ساد(. 1425) ابراهیم منصوری،

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی ةنامپایان

 ةنام  پای ان  .ش ناختی س ی  شنابررس ی ص فات بی انی زب ان فارس ی از دی دگاه معن ی       (. 1429)پ ور، ایم ان   ناظری

 .ی تهرانئدانشگاه عالمه طباطبا ،شناسی همگانیانارشد زب کارشناسی
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