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Abstract 
The present multidisciplinary and descriptive-analytical study compares meaning representations 

(mental models) and conceptualizations of the Persian verb pooshidan and its English equivalent 

wear, in respect of covering the human body, in the general framework of psycholinguistics, 

cognitive semantics, and cultural linguistics. The aim of the study was to investigate the mental 

models and conceptualizations of Persian speakers and English speakers regarding the 

prototypical concepts of ‘pooshidan’ and ‘wear’. To do this, the authors availed of mental 

tableaus suggested by Johnson-Laird (1983). All Persian and English key words and phrases 

carrying the concept of ‘wear/cover’ existing in six monolingual and bilingual dictionaries made 

the statistical population and the sample included words and phrases containing the above-

mentioned concepts. The results indicated that the mental models of Persian speakers and 

English speakers and also their conceptualizations have significant differences  with little 

similarities in this domain. In addition, Persian speakers’ conceptualizations and meaning 

representations are wider and more complex. This results from their different cultural knowledge 

in the domain. Besides, Persian speakers, unlike the English speakers, avail of a number of light 

and compound verbs collocating with various covering objects to express the concept of 

‘wear/cover’ which results in a wider polysemy for pooshidan than wear. 

Keywords: cognitive semantics, conceptualization, psycholinguistics, mental model, cultural 

linguistics, polysemy, pooshidan/wear. 
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 مقالة پژوهشی

 یسیو انگل یفارس یها در زبان wear و دنیپوشفعل  یها یساز مفهوم و ییمعنا ییبازنما سةیمقا

 2محمدی، فاطمه 1روشن بلقیس
 فارسی، زبان آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی -9ایران.  تهران، ،نور یامدانشگاه پ ،یخارج یها و زبان یشناس گروه زبان استاد -1

 .ایران تهران، ،نور یامدانشگاه پ

 92/19/1322پذیرش:   93/7/1322 دریافت:

 دهیچک
، یفرهنگ   یشناس   انزبو  یشناخت یمعناشناس ،زبان یشناس روان یحاضر، در چارچوب کلّ یلیتحل - یفیتوص و یا چندرشته پژوهش

 یه ا  به پوشش ب دن انس ان، در زب ان    توجّهبا  ،wearو  دنیپوش یها فعل یها یساز ( و مفهومی)مدل ذهن ییمعنا ییبازنما ۀسیبه مقا

 ه ا  آنمختل     یه ا  یساز مفهوم و زبانان یسیو انگل زبانان یفارس یذهن یها مدل یبررس. هدف پژوهش پردازد یم یسیو انگل یفارس

( 1263) ردی  ل - جانس ون  یش نهاد یپ یذهن   یمنظ ور از تابلوه ا   نی  بوده و ب ه ا  wearو  «دنیپوش» یا نمونه شیپ میبه مفاه توجّهبا 

 «پوش اندن / دنیپوش  »مفه وم   یح او  یِس  یو انگل یفارس یها عبارتو  ها دواژهیکل یاز تمام لمتشکّ یآمار ۀ. جامعاست هاستفاده شد

 میمف اه  یح او  یه ا  ه ا و عب ارت   و دوزبانۀ منتخب وجود داشت و حجم نمون ه ش امل واژه   زبانه کیفرهنگ لغت  ششکه در  بود

 زبان ان  یس  یو انگل زبانان یفارس یذهن یها مدلکه  دهد ینشان م پژوهش جیاند. نتا شده یآور جمع ها فرهنگ نیااز  که است گفته شیپ

و  ت ر  دهی  چیط ور پ  ب ه  زبان ان  یفارس دارند و  همبا یاندک یها و شباهت ریگ چشم یها تفاوت نهیزم نیدر ا ها آن یها یساز مفهوم زیو ن

ب ر   اف زون  اس ت.  نهیزم نیمتفاوت آنان در ا یفرهنگ  از دانش یامر ناش نیکه ا پردازند یم ییمعنا ییو بازنما یساز به مفهوم یتر عمتنوّ

را  «پوش اندن / دنیپوش  »ت ا مفه وم    کنند یاستفاده م عمتنوّ یپوشش اءیاش همراهبه مرکب فعل و سبک فعل یتعداد از زبانان یفارس ن،یا

 .شود یم wearنسبت به  دنیپوشتر  گسترده ییکنند که موجب چندمعنا انیب

 .wear/ دنیپوشفعل  ،ییچندمعنا ،یفرهنگ یاسشن زبان ،یزبان، مدل ذهن یشناس روان ،یساز مفهوم ،یشناخت یشناس امعن :ها دواژهیکل

 

 

 

 
 .یس  یو انگل یفارس یها در زبان wear و دنیپوشفعل  یها یساز مفهوم و ییمعنا ییبازنما سۀیمقا(. 1722)فاطمه  محمدی، بلقیس؛روشن، استناد: 

 .86-74(، 37) 2، های غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان

                                                                                                                                                          
           bl_rovshan@pnu.ac.ir 

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


 1722پاییز ، 3های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان76

 مهمقدّ -1

 ختهیر امجزّ یدر هر زبان در قالب یول ،هستند کسانی ها انسان تمام یبرا جهان در یکلّ میمفاه و دادهایرو

درب ارة   یا هیزبان نظر»آن  براساساهل هر زبان است که  1یذهن یها مدل از یناش امر نیا. شود یم انیب و

 ریت ث  تح ت   تیّواقع انیب یدربارة چگونگ یریگ میتصم .(97: 9223 ،9دی)سع «کند یم ییرا بازنما تیّواقع

  ش ود  یگفت ه م    یس  یمث ال، در انگل  یب را  ؛هاس ت  تیّ  موقع دادن نش ان  در زب ان  ه ر  یقرارداد یها راه

I have a cold در و ش ود  یم یساز مفهوم  آن مانند و یشخص تلقّ ملکی)من سرما دارم( و سرما جزء ما 

سعید، ) شود یم یساز مکان مفهوم ینوع مثابۀ به شخص و شود یم سوار شخص یرو سرما یرلندیا زبان

 یخ وردن  یا م اده  س رما  یعن  ی ،ام خوردهسرما  من: شود یم گفته یفارس زبان در کهی درحال(، 97: 9223

 3یه ا  یس از  مفه وم  ش دة   یقرارداد ساختار ب،یترت نیا به. شود یم یساز مفهوم ها یخوردن مانند و یتلقّ

فرض که زبان سازمان  نیا با ،سخنگریدبه  ؛گذارد یم ریتث  یعجهان واق یها تیّموقع  یمتفاوت بر توص

 یه ا  زب ان  س خنوران  ک ه  کن د  یم   ج اب یا یزبان انیم یها یدگرگون وجود سازد، یرا منعکس م یشناخت

 (.77: 9228 ،7نیو گر وانزی)ا باشند یمتفاوت ییِربنایز یِمفهوم یها نظام یدارا مختل 

 را خ ود  ب دن  مختل  یها قسمت گوناگون جوامع یاعضا که است نیا معمول یها تیّواقعاز  یکی

 کی  آن از  انیب یو در هر زبان مفروض برا کنند یم تزیین و پوشانند یم مختل  یها پوشش از استفاده با

 دنپوش ان  یب را ( دنیپوش  ) wearاز فعل سادة  غالباً یسیمثال، در انگل  یراب ؛شود یم چند فعل استفاده  ای

و  یش  یآرا م وادّ  ،یدرمان و یتزیین لیوسا ها، پوششبا  ییآ فعل در باهم نیو ا شود یم قسمت استفاده هر

 ودارد  وج ود  یخاصّ فعل ،پوشاندن هر قسمت یبرا یا رهکُ زبان در که  درحالی شود، یم دهید ...و رمعطّ

 ک ار ب ه  ه ا اسلب   یب را  ش تر یب ک ه  دنیپوش بر افزون معنا کهبدین د؛شو یم دهید نینابیب یحالت یدر فارس

 ری  غ ج زء  که یبمرکّ یها فعل از دارد، یمرکز یمعناو  (wear a gown) «دنیپوشروپوش» مانند ؛رود یم

 زی  ن و (wear shoes) «پاکردن کفش» مانند ؛است 8فعل سبک کی یو جزء فعل 7واژه بدن کی ها آن یفعل

 ،(wear glasses) «زدنکن  یع» مانن د  یس بک  فع ل  ودهن ده   پوشش ءیش یحاو یبیترک یها فعل یبرخ

دو  نی  زدن، در ان ک یع لامث   یب را واح د،   تیّواقع کی شود، یکه مالحظه م طور همان .شود یم استفاده

                                                                                                                                                          
1. mental models 

2. J. I. Saeed 

3. conceptualisations 

4. V. Evans & M. Green 

5. body term 

6. light verb 
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 کی   مثاب ۀ  ب ه  یفارس زبان در نکیع که  درحالیو  شود یم انیو ب ختهیمتفاوت ر یزبان یها زبان در قالب

 .  گردد یم یتلقّ یدنیپوش زیچ یسیدر انگل شود، یم یساز مفهوم یزدن زیچ

 اءیاش   آالت، ن ت یک ردن لب اس، کف ش، ...، ز   ت ن ب ه  -1 یمعن ا ب ه را  «دنیپوش»( 728: 1369) یانور

 یب  یآخ ر در ترک  یکرده اس ت و دو معن ا    یپوشاندن تعر -3کردن و یمخف -9 ؛ها و مانند آن یحفاظت

 wear( 1777-1777: 1224) 9النگم ن  گروه. ستا 1یاستعار ،«کردنیمخف/ پوشاندن را قیحقا» همچون

آن س ه مت رادف ارا  ه نم وده      یکرده و برا  یتعر ...و نکیلباس و کفش، جواهر، ع دنِیپوش یمعنابهرا 

 یا )مجموع ه  «be dressed in /be in» -9 ؛(داش تن ( هم راه بهداشتن، ))برتن «have (sth) on» -1است: 

 مانن د  ییه ا  لب اس  دنیپوش   ب ا  یکس   ب ه  شدنهیدر شب ی)سع «be dressed as» -3داشتن( و لباس برتن

  و «get on» یگروه   فع ل  دو ن،ی  ا ب ر  اف زون  ؛ش وند  ینم   یاستمرار ها آن از کی چیه که( او یها لباس

«put on» ک رم و   -1: یمع ان  یل  اوّ یب را  و کردن ک اربرد دارن د  پا وکردن )بر( تن دن،یپوش یمعنابه زین(

 ن،یهمچن   ؛(1338و  882: 1368 ،گرانیو د شناس وجود دارد )حق هم کردن( شی( )آرا9 ( زدن وکیمات

 مانن د  س ت، ین نیچن   غالب اً  یکه در فارس کنند یم انیب wearچهره را با  خاصّ یها حالت زبانان یسیانگل

«He wore a puzzeled look on his face» ب ود  زده تعج ب  ص ورتش  یامعن  ب ه  ک ه ( 9227 ،3ی)هورنب 
 «cover»و  «hide» همچ ون  ییه ا  و از واژه رود ینم   ک ار  ب ه  ک ردن یمخف یمعناهب wear ن،یبنابرا ؛است

 .شود یم استفاده کردنیمخف و پوشاندن یمعنا به

 7ش ناختی  واژگانی معناشناسی ،7زبان شناسی روان یکلّ چارچوب در ،حاضر تحلیلی - توصیفی مقالۀ

 ۀمقول   ،6نمون ه  پیش ،4یذهن یتابلو ذهنی، مدل چونهم یمیاز مفاه گیری بهره با ،8یفرهنگ یشناس و زبان

و  یفارس   در را wear/پوش یدن فع ل   ه ای  یس از  و مفه وم  ییمعن ا  بازنم ایی  ،12ییو چندمعنا 2شعاعی

 یذهن   یه ا  مدل ینب ییها ها و تفاوت چه شباهت دشو صتا مشخّ کرده است یسهو مقا بررسی یسیانگل

 یش ه اند یکه زبان بازت اب الگوه ا   دانیم می .دارد وجود نانزبا انگلیسی و زبانان فارسی های سازی مفهومو 

                                                                                                                                                          
1. metaphorical 

2. Longman Group 

3. A.S. Hornby 

4. psycholinguistics 

5. cognitive lexical semantics 

6. cultural linguistics 

7. mental tableau 

8. prototype 

9. radial category 

10. polysemy 
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 فارس ی  در بدن دنپوشانالگوها در حوزة  یناز ا یبرخ یافتن برایرو  پیش پژوهش انجام بنابراین، ؛است

 .سازد می مورد آشنا  یندر ا ها  آن سخنوران رتفکّ شیوة چگونگیرا با دانش و  ما یسیو انگل

مرب و  ب ه آن در ارتب ا  ب ا      ه ای  یس از  و مفه وم  یدنپوش ییمعنا ییبازنما دربارة کنون تا ازآنجاکه

در  یمیمس تق  یمطالع ات  پیش ینۀ  اس ت،  نشده انجام پژوهشی یسیانگل و یفارس درمختل  بدن  یها اندام

 یذهن   یه ا  ( م دل 1323) یو روشن و عباس (1329) وندحسینی و روشن اامّ ؛نشد یافتخصوص  ینا

 ب ه  و بررس ی  ه ورامی  ک ردی  و آذربایج انی   ترک ی  ب ا  ترتیببهافعال،  یبه برخ توجّهرا با  زبانان یفارس

 مبح    در همچن ین،  ؛ان د  عمیق هورامی با آن اش اره ک رده  و شباهت  یجانیآذربا یترک گیر چشم تفاوت

(، 1366) یفیب ه آ  ار ش ر    ت وان  یم   ،مختل    ه ای  پ ژوهش  ازب ین  ش عاعی،  ه ای  مقوله و چندمعنایی

 یه ا  فع ل  ییبه چندمعنا یبترت ( اشاره کرد که به1328) یو حساب( 1327) بایگی یو روح ندوستا یمیکر
   .اند پرداخته «سر» ةواژ و بدن «زدن»و  «افتادن»

 در و پ ردازیم  میها  داده یلو تحل یهبه تجز سپس شود، یم هارا  پژوهشو روش  ینظر یادامه، مباندر

 .گردند می هارا  نتایج پایان

 یظرن یمبان -2

 زبان یشناس روان -2-1

 ییبازنم ا  یچگونگ(. 9: 9223 ،1لدی)ف پردازد یم زبان و انسان ذهن نیب رابطۀ مطالعۀ به زبان یشناس روان

 ییحوزه است. در بح  از سطوح بازنم ا  نیاز موضوعات مطرح در ا یکیو سطوح مختل  آن  9ییمعنا

 3یا جمل ه(، ف رم گ زاره    یبن د  )کلم ه  یت: ف رم روس اخ  شوند یجمالت در سه سطح پردازش م ،ییمعنا

 (.63: 9223فیلد، ) یجمله( و مدل ذهن یزبان درون ی)معنا

 م دل  ن وع . میده یم انجاماست که  7ییها استنتاج و جهان دانش از یاضاف العاتاطّ شامل یذهن مدل

 ،ک رده اس ت   ف ت ایدر بودن آنچهتیاهمّ یب ای همم خود فرد را از حسّ شتریب ،شود یم ساخته که یا یذهن

 یذهن    مدل سدینو ی( م1273) 8کینقل از کربه( 362: 1222) 7(. گارمن67: 9223فیلد، ) کند یمنعکس م

 درادام ه  و( 368: 1222گ ارمن،  )دارد  ینقش   تیاست که ماه یرونیب تیّواقعاز  یکوچک و درون یمدل

                                                                                                                                                          
1. J. Field  

2. meaning representation 

3. propositional form 

4. inferences 

5. M. Garman 

6. K. Craik 
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مفه وم   کی  ک ه کر  دارد یم   انیب (798: 1227) 1ردیل  - جانسوناست.  یچندبعد آنکه ساختار  دیافزا یم

اس ت.   دهک ر  یف  معرّ یل  یّتخ ای   ،یفرض ،یواقع یها تیّموقع یشناخت روان ییبازنما مثابۀ را به یمدل ذهن

وج ود   یا یذهن یتابلو 9گفتار پاره هر رساختیز در که کند یم اشاره( 182-172: 1263) ردیل  - جانسون

 در ن ده، یگو دان ش  یه ا  تیب ه مح دود   توجّه با گر،ید زیچرواضح با ه ورطبه یزیدارد که در آن هر چ

 .  شوند ینم ظاهر یا گزاره ییبازنما در ها رابطه همۀ اامّ ؛است ارتبا 

 رهاتص وّ  یب را  ه م  و ه ا  گ زاره  یب را  ه م  یذهن   یها مدل است، مند هعالق استدالل به که او دگاهید از

 .ندهس ت   یرس اخت یز یه ا  صورت(، کنند یم یذاررمزگ را فضا به مربو  العاتاطّ که آگاهانه یها دهی)پد

 اف ت، ی یش رط  یه ا  گ زاره  در توان یم را ها و استنتاج ندشو یم  استنتاج شامل استداللدر  موجود مراحل

 : مثال

 .هستند زنبوردار هنرمندان از یبرخ( ال 

 .هستند دان یمیش زنبورداران تمام( ب

 .دهستن دان یمیش هنرمندان از یبرخ نیبنابرا( پ

 .هستند هنرمند ها دان یمیش از یبرخ( ت

ط ور  ب ه  درواق ع  یم،کن   یم( ترس  1) نم ودارِ  ذهن یِ  تابلوی مانند تابلویی کاغذ و قلم از استفاده با اگر

 .ایم رفته یشپ یواقع یایدر دن 3کاغذ  - و  - قلم مدل سمت به ای گزاره ییاز بازنما مستقیم

 
ها ج  بعضی الف»گیری  ، و نتیجه«ها ج هستند بیشتر ب»، «ها ب هستند بیشتر الف»دادن  . تابلوی ذهنی برای نشان(1)نمودار 

 (89: 1891 رد،یل - )جانسون« هستند

 «.هس تند  دان یمیش هنرمندان یبرخ» جملۀ و رندیگ یم قرار زنبورداران از شیپ مدل، هنرمندان نیا در

 و 27: 1263 رد،ی  ل - جانس ون ) «.هس تند  من د هنر دان ان  یمیش   یبرخ» جملۀ تا رسد یم نظربه تر یمنطق
                                                                                                                                                          
1. P. N. Johnson-Laird  
2. utterance 
3. pen-and-paper 
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137-132). 

 یشناخت یواژگان یشناس معنا -2-2

 یقس مت ابت دا معناشناس     نی  در ا ن،یبنابرا ؛پردازد یم کلمه یمعنا مطالعۀ به یشناخت یمعناشناس نوع نیا

 از یا ش اخه ریز یش ناخت  یشناس   معن ا  .ش ود  یآن پرداخته م یواژگان نوعِ به آن از پس و یفمعرّ یشناخت

 3جانس ون  و( 1264) 9ک اف یل ،(1264) 1النگ اکر  یه ا  نگ رش  ریتث است که تحت  یشناخت یشناس زبان

 ؛...کن د  یم   م نعکس  را ش ه یاند یالگوه ا  زب ان »معتقدند که  یشناخت شناسان . زبانآمد وجود به( 1264)

 یش ناخت  یمعناشناس  (. 7: 9228 ن،یو گ ر  وانزیا) «ستیساز مفهوم یمطالعۀ الگوها زبان مطالعۀ ن،یبنابرا

تنه ا   ن ه  ( و 72: 9228ایوانز و گرین، « )و زبان 7مند تجربه، شناخت بدن نیب رابطۀ مطالعۀ» از ستا عبارت

 دان ش  ب ازنمود خ اص،   طور به» یهست. معناشناسان شناخت زیاز ذهن ن یبلکه مدل ،یزبان یاز معنا یمدل

( س اخت  76: 9228ایوانز و گ رین،  ) «.کنند یرا مطالعه م (یساز )مفهوم معنا ساخت و( یمفهوم)ساختار 

 س اختار  متف اوت  یه ا  جنبه به مربو  یاستنتاج یها راهبردو  کند یاستفاده م یالمعارف ةریمعنا از دانش دا

 (.189: 9228ایوانز و گرین، ) سازد یم ریدرگ را یبند بسته و یبند سازمان ،یمفهوم

 ه ر  ب ارز  و یک انون  عض و  نمونه شیپ. است نمونه شیپ یشناخت یاسشن امطرح در معن میاز مفاه یکی

 ه ا  نمون ه  شی(. پ  1247 ،7رُش) ش وند  یم    ی  تعر آن ب ه  شباهتشان حسب بر اعضا ریسا و است مقوله

 :س د ینو ی( م  12: 1326) 8رارت ز یگ .است ادیبن نمونه شیاز نوع پ یعناصر زبان یبند مقولهو  رندیپذ انعطاف

اص ل   درمقاب ل ... »و  «اس ت  یواژگ ان  عناصر ییچندمعنا یسوبه شتریب شیگرا نتضمّم ینمونگ شیپ... »

 «.دارد شیگرا یمرتبط با هر واحد واژگان یکردن معانچندبرابر به ،«معنا کی صورت کی» یارز هم

)کلم ات( مق والت    یواژگ ان  یواح دها »اس ت ک ه    ی ن ب ر ا  یدهعق یشناخت یواژگان یمعناشناس در

 4نم ونگی  پ یش  ا  ر  که کند می بازنمایی را مرتبط معانی اامّ ،ستا امجزّ ای مقوله کلمه هر: هستند مفهومی

ل از واژة امث  برای که  دهد یرخ م یوقت نمونگی یش(. ا ر پ396: 9228 ین،و گر یوانز)ا «.دهند یرا نشان م

 در «زدن» ی ر )نظ هس تند  مفه وم  ای ن  ب ه  مرب و   ک ه  ه ایی  فعل سایر برای مقایسه ۀنقط مثابۀ به پوشیدن

                                                                                                                                                          
1. R. Langacker 

2. G. Lakoff 

3. M. Johnson 

4. embodied cognition 

5. E. Rosh 

6. D. Geeraerts 

7. typicality effect 
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 لح ا   ب ه  تنها نه» که کند می فراهم ای  شناختی ارجاعی نقا  فعل این ،همچنین ؛یم( استفاده کن«زدن عینک»

و  وانزی  ا« ).بگذارن د  ت ث یر  ی ز ن نم ا های تعم یم  بر توانند می بلکه ند،بخش می ساختار مقوله این به مجازی

 .  (347: 9228 ن،یگر

 مق والت  کلم ات  ک ه  اس ت  معتق د  مطالعاتی حوزة این در یشگامانپاز  یکی منزلۀ ( به1264) یکافل

 ه ر  و هس تند  نم ونگی  پ یش  ا  ر  از ه ایی  نمونه شعاعی مقوالت وی، دید از. کنند می بازنمود را شعاعی

 ی ا  یمفه وم مرک ز   ی ک  ب ا  م رتبط  مف اهیم  از ای گس تره  آن در که است مفهومی ای مقوله شعاعی مقولۀ

 از اس تعاری  ط ور ب ه  که شوند یم دهینام 1ای حاشیهمفاهیم این مفاهیم مرتبط اند.  ب شدهمرتّ ای نمونه یشپ

 آم وختنی  بلک ه  نیستند، بینی پیش  قابل یمرکز یممفاه یرو از و  شوند یمشتق م کلمه ای نمونه پیش معنای

 ک ه  مف اهیمی  گس ترة » .شوند می حاصل ما فرهنگی تجربیات از که هستند ای فرهنگی محصوالت جزء و

 چگون ه  دهد یاست که نشان م مدلی...  یشعاع مقولۀ... است و 9شده قراردادی ،شود می تداعی واژه هر با

 (.339: 9228 ین،و گر یوانز)ا «.شوند می ذخیره ما معنایی حافظۀ در هم به مرتبط اامّ متمایز معانی

مفه وم م رتبط    نیدک ه ش امل چن     ای یواحد واژگان یبرا 3ییمعنا ۀشبک از است عبارت ییچندمعنا

و ب ا ک اربرد    ندهس ت  یا هیکه حاش ردیگ ا را دربرمجزّ میاز مفاه یشمار تواند یشبکه م نی. اشود یم گرید

 7کیش ج توما-لواندوس کا  .(339: 9228 ن،یو گ ر  وانزی  )ا ش وند  یم   ختهیانگ یکلّ یشناخت یها سمیمکان

 ک ه اس ت   نی  ا ییچن دمعنا  مطالع ۀ  در یش ناخت  یشناس   زبان خاصّ دگاهید که دسینو یم( 172: 9224)

 .شود لیتحل یبند مقوله از یشکل عنوان هب ییچندمعنا

 یفرهنگ یشناس زبان -2-1

کار بهو دستور زبان  یدانش فرهنگ نیب ۀرابط یبرارا  «یفرهنگ یشناس زبان»( اصطالح 31: 1227) لنگاکر

حس اب  ب ه واژگ ان   ثتنه ا منش    نه یگفرهن دانش ،یشناخت یشناس زبان یها هیدر نظر» سدینو یمبرد و  یم

(. 17: 1321 ان،یفی)ش ر  «.گرف ت  درنظ ر  زی  ن زب ان  دستور یریگ توان آن را اساس شکل یم بلکه د،یآ یم

اس ت و   8یکالم   یبا نمادها یباز یزبان نوع» دیافزا ی( م3: 1228) 7پالمر از نقلبه( 18: 1321) انیفیشر

هس تند.   یفرهنگ ۀها خود برساخت یرسازیتصو نیاست که ا قدمعتو  «ذهن قرار دارد 4یسازریتصو برپایۀ
                                                                                                                                                          
1. prepheral 
2. coventionalised 
3. semantic network 
4. B. Lewandowska-Tomaszczyk 
5. G. B. Palmer 
6. verbal symbols 
7. imagery 
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 . پردازد یم یزبان یها  یساز مفهومزبان، فرهنگ و  مطالعۀ به یفرهنگ یشناس زبان ،(1228پالمر ) دید از

 پژوهش   روش -1

 یآم ار  ۀجامع   .اس ت  لیس ت  چ ک  آن، اب زار  و یل ی تحل - توص یفی نوشتار پیش رو  در پژوهش روش

 موج ود  «پوش اندن  /یدنپوش»مفهوم  یحاو یسیِو انگل یفارس های عبارتو  ها یدواژهکل یاماز تم لمتشکّ

 مف اهیم  یح او  تو عب ار   واژه (732)بود و حجم نمونه ش امل   دوزبانه و زبانه یکلغت  های در فرهنگ

 طیف ی  فرهن گ (، 1369 ی،)ان ور  سخن بزرگ فرهنگ از است که انسان بدن پوشش حوزة در گفته پیش

 فرهن گ (، 1368 ،و دیگ ران  ش ناس  )ح ق  (فارس ی  - انگلیسی) هزاره معاصر فرهنگ(، 1361 ی،ور)فرا
 ةکنن د  الفعّ    فرهن گ (، 1368 ی،کاش ان  پ ور  یان)آر (انگلیسی    فارسی) پور آریان پیشرو جلدی یک بزرگ

 ی،)ه ورنب  آکس فورد  ۀیشرفتآموزان پ زبان ةروزمرّ انگلیسی فرهنگ( و 1224)گروه النگمن،  النگمن زبان

 ( استخراج شدند.  9227

 ب رای  افع ال  از اس تفاده  خص وص  در زبانان انگلیسی و زبانان فارسی ذهنی های مدل بررسی منظور به

 ش امل ) ص ورت  :ب ؛گ وش  و س ر  :ال  شامل بخش، هفت به انسان بدن مختل ، های قسمت پوشش

 ش امل ) دس ت :  ه ؛باالتنه :د ؛گردن :ج ؛(چانهو  بینی زبان، ،لثه و دندان گونه، و صورت لب، ابرو، چشم،

 ک ار ب ه  قس مت  ه ر  پوش اندن  ب رای  ک ه  افعالی سپس ؛شوند می تقسیم ،(پاها شامل) تنه پایین :و ؛(ناخن

 ،پوش اندنی / پوش یدنی  اشیاء با همراه افعال، از یک هر ذهنی تابلوی درادامه. گردند می صمشخّ ،روند می

 .شود  می داده مربو  توضیحات و گردد می ارا ه الزم های جدول و رسم تفکیکبه

 ها داده تحلیلو  تجزیه -4

 پوش ش  ب رای  ک ه  افع الی  برخ ی از  برای نمون ه ، پژوهشدر حجم  یتمحدود سبب به، قسمت این در

 بررسی شده است. روند، می کار به بدن مختل  های قسمتبرخی از 

 و گوش سر :الف

هم راه   فعلو  روند می کار بهاز سر  یجز  یاپوشاندن کل  یاپوشش  یکه برا یمواد و اشیاء بخش این در

 .دشو می بررسی ها آن

 ب رای  و پوش انند  م ی  را ص ورت،  جز به سر، تمام معمولطور به لچک و مقنعه چادر، شال، روسری،

 نای   ب ا  آی ی  ب اهم  در ه ا  فعل این. شود یاستفاده م «بستن»و  «انداختن» ،«سرکردن» های فعل از ها آن بیان

ق رار   پوشیدن یو استعار ای یهحاش یمعان زمرة در و کنند می سازی مفهوم ذهن در را پوشاندن عمل اشیاء
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 put onو  wearهم راه   ه ا ب ه   آن یتم ام  یس ی انگل در «.ان داختن  شال و کردن سر چادر»مانند  ؛گیرند یم
 .دهد می نشان را «کردن سر» یذهن ی( تابلو9. نمودار )روند یم کار به

 
 «کردن سر» یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی. (2) مودارن

 و پوش انند  م ی  را س ر  از بخش ی  ها آن نظایر و تاج گیس، کاله چین، عرق کاله، امه،عمّ دستار، هدبند،

و  بس تن  ه ای  فع ل  از ه ا  آن بی ان  ب رای  و کنن د  می متبادر ذهن به را عرف رعایت یا تزیین نوعی بیشتر

 ه ای  پوش ش  هم راه  ب ه  افع ال  ای ن . گذاش تن ( سر)بر  کاله ،بستن هدبندمانند:  شود، یاستفاده م گذاشتن

 .ندهست  ای حاشیه مفاهیمی و رسانند می را «پوشیدن» مفهومگفته  پیش

 و داروی ی  جنب ۀ  یکلّ   ط ور  ب ه  و پوش انند  م ی  را ها آن کلّ یا مو، سر، از قسمتی پارافین و سر روغنِ

 وهل ۀ  در «زدن» و «مالی دن ». ش ود  یاستفاده م «زدن» و «مالیدن» یها فعل از ها آن بیان برای. دارند آرایشی

 (1344) روش ن  که فارسی افعالِ معناییِ بندی طبقه براساس ،شان یا نمونه یشپ یمعنابه توجّهو با  نخست

ک ه   ه اس ت آیی با ای ن دو م ادّ   ا در باهمامّ ؛هستند 9یو زدن 1تماسیافعال  ءجز ترتیببهده است، کر ه ارا

/ س ر  روغنِ موهایش به علی»مانند  ند،هست  یو استعار ای یهحاش یمیو مفاه رسانند می را مفهوم پوشاندن

م و مص رف    ی ش آرا ی ا  ی ت نظاف ت، تقو  یمانند شامپو، ژل و رنگِ مو که برا ی. مواد«زد/ مالید پارافین

. رس اند  م ی  را «پوش اندن » مفهوممواد  اینبا  ییآ باهم در زدن و روند می کار به «زدن»با فعل  ،نیز شوند یم

هم راه   «کردن»با فعل  روند، می کار به مو تقویت یا آرایش، برای که کراتینه و هایالیت رنگ، مانند موادی

 /هایالی ت  رن گ/  را موه ایش  م ریم » مانن د  گی رد،  یم شکلصورت مفهوم پوشاندن  ینو در ا شوند یم

 «.کرد ینهکرات

 پوش ش  را ه ا  آن از ک وچکی  بخ ش  تنه ا و  رون د  م ی  ک ار ب ه  سر یا مو تزیین برای که اشیاء برخی

مفه وم پوش اندن را    زدن آی ی،  هم با ین. در اروند می کار به «زدن»مانند تل و سنجاقِ سر، با فعل  ؛دهند می

 س ر  ب ه  مرب و   ک ه  پوشش ی  مواد و اشیاء( 1) جدول «.است زدهتل  یشبه موها مریم» مانند رساند، یم

 .دهد می نشان را ها آن همراه فعالا و هستند
                                                                                                                                                          
1. touch verbs 
2. hit verbs 
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 انگلیسیو  یها در فارس دهندة سر و افعال همراه آن پوشش ءاشیا. (1) جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف

 چارقد/ روسری 1

 کردن سر

scarf 

a 

wear 

 روسری

 پوشیدن

 مقنعه veil مقنعه 9

 لچک kerchief لچک 3

 شال shawl شال 7

 چادر veil چادر 7

 هدبند 8

 بستن

headband هدبند 

 لچک kerchief لچک 4

 امهعمّ turban دستار/ امهعمّ 6

 روبان hair ribbon روبان 2

 کاله 12

( سر)بر 

 گذاشتن

hat 

a 

 کاله

 امهعمّ turban امهعمّ 11

 ینچ عرق skullcap چین عرق 19

 سر توریِ hairnet سر توریِ 13

 گیس کاله wig/hairpiece گیس کاله 17

 گذاشتن (سر بر) تاج crown تاج 17

 shawl انداختن شال 18

a wear 

 شال

 پوشیدن
 تل 14

 زدن

headdress تل 

 سر گلِ hairgrip سر گلِ 16

 /hair slide/hairpin سر یرةگ /سر سنجاقِ 12
hairgrip/clips 

 سر یرةگ /سنجاق

 )مو( کردن اسپری hair spray )تافت( اسپری 92

 hair-oil سر روغنِ 91
get on 

 سر روغنِ
 پوشیدن

 پارافین paraffin پارافین 99

 شامپو hair shampoo شامپو 93
 )مو( کردن

 رنگ hair dye رنگ مو 97

 ژل hair gel put on ژل 97

 سر روغنِ 98 پوشیدن
 مالیدن

hair-oil 
get on 

 سر روغنِ

 پارافین paraffin پارافین 94

 رنگ 96

 کردن
hair dye رنگ 

 هایالیت hair highlight هایالیت 92 )مو( کردن

 کراتینه hair keratinize کراتینه 32

 کاشتن مو hair transplant کاشتن مو 31
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 ه ای  پوش ش  ب رای  wearاز  یس ی در انگل که  درحالی شود، یممالحظه  (1)که در جدول  طور همان

 ب ا  پوش یدن  یدر زب ان فارس    ش ود،  یاستفاده م   ،(31تا  92) و( 17) های ردی  جز هب سر، جز ی و یکلّ

ه ا   آن ب ا واژه(  ب دن  ی)ح او ب ( که فع ل مرکّ   7تا  1) های ی رد جز هب و ندارد آیی هم ها آن از یک چهی

 ب ارز  تفاوت دهندة نشان که دنرو می کار به مختل  سبک فعلهفت  همراه ها ششپو سایر شود، یهمراه م

 نی ز و  م و  یتیو تق و  یش ی آرا تاج، شامپو، م وادّ  درمورد. است زبان دو این سخنوران ذهنی های مدل در

 یممف اه  ءج ز  و رسانند می را پوشاندن مفهوم که دشو می استفاده متمایزی افعال از انگلیسی درکاشت مو 

 زدن نق اب  /روبند و سرکردن)حجاب(  پوشیدن، معنایبه veilفعل  ین،بر اافزون  .هستند wear ای یهحاش

 .  است wear ای یهحاش یممفاه جزء که دارد ربردکا انگلیسی در نیز

 به گوشواره، حلق ه  توان  یها را بپوشانند م گوش کلّ یاکوچک  یبخش توانند یکه م یا یاش درمورد : گوش

( و wear earring) «ک ردن ی زان آو /انداختن/ زدن/ کردنگوشگوشواره )به( »اشاره کرد، مانند  و هدفون

 (wear) پوش یدن  ای یهحاش   یمجزء مفاه یزافعال ن این. (put on headphones/headset) گذاشتنهدفون
 .هستند

 صورت :ب

 ای ن پ ژوهش   در. ودش   م ی  اس تفاده  گون اگون  م وادّ  و ءیااز اش   و پوس ت آن  ص ورت  پوش اندن  برای

دندان و لث ه،   بینی، لب، صورت و گونه، ، شامل چشم، ابرو،بخشهشت  به صورت مختل  های قسمت

   :شود ه می د نمونه اراتنها چن ،گفته دلیل پیشبها امّ ؛اند دهش بررسی و تقسیمزبان، چانه 

 را ه ا  چش م  روی ک ه  ن ک عی ج ز  هب   رون د،  می کاربهچشم  یشآرا یاپوشاندن  یکه برا یا یاش :چشم. 1

 رون د  می کاربه پلک و مژه چشم، کردن زیباتر برای بیشتر باشد، داشته یطبّ مصرف تواند می و پوشاند می

 درم ان  ی ا  زیب ایی  ب رای  و پوشاند یرا م  چشم درون از بخشی لنز. پوشانند می را ها آن از بخشی اغلبو 

 ک ار ب ه چش م   ی ش آرا یب را  ی ز ن ...و یهسا یمل،چشم، ر  طّخ سرمه، مانند آرایشی لوازم و رود می کار به

 درخ ود   یررسمیگونۀ غ دربر آن، افزون  ها و همۀ آن یبرا wear فعل از که انگلیسی برخالف. روند می

 ک ار  ب ه  یدنپوش   فعل یک  هیچ همراهبه فارسی در کند، می استفاده نیز( پوشیدن) put onموارد از  یاریبس
 یهو س ا  یم ل ر ین ک، )ع «زدن»( و لن ز(،  ی)م ژه )مص نوع   «گذاش تن »مانن د   ه ایی  فعل از بلکه رود، نمی

 در .س ازند  می را «پوشیدن» ای یهحاش یمکه مفاه شود می استفاده( سرمهچشم و   )خطّ کشیدن)چشم(( و 

 .گردد می هارا  «گذاشتن»فعل  یذهن ینمونه، تابلو رای(، ب3نمودار )
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 (چشم درمورد) «گذاشتن» فعل یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی. (1) نمودار

 ای یهحاش   یمچش م مف اه   ةدهن د  پوش ش  م وادّ  و اش یاء  هم راه  که به یسبک یها فعل ،(9) جدول در

 اند. ها آمده آن  یسیو معادل انگل سازند یرا م پوشیدن

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و چشم پوششی ءاشیا. (2) جدول
انگلیسی معادل سیفار فعل اشیاء ردیف  فظیاللّ تحت ترجمة 

 لنز 1

 گذاشتن

contact lens 

wear 

 لنز

 پوشیدن

 fake/false (ی)مصنوع مژه 9
eyelashes 

 (ی)مصنوع مژه

 عینک glasses عینک 3
 عینک 7

/)به چشم( زدن
 داشتن

glasses عینک 
 ریمل mascara ریمل 7
 شم()چ  سایه eye shadow )چشم( سایه 8
 مهسر 4

 سرمه kohl کشیدن
 چشم خطّ eyeliner چشم  خطّ 6
 کاشتن مو hair transplant کاشتن مژه 2

مختل  چش م را   یها که قسمت یو موادّ یاءاش یتمام شود، یمالحظه م (9)که در جدول  طور همان

وج ود دارد و   یش تری ع بتن وّ  یدر فارس که  درحالی(، 2) ی جز رد هدارند ب ییآ باهم wearبا  پوشانند یم

ح س،   ی ن س ت. ا ا ه ا  ک اربرد آن  یوةب ودن تف اوت ش    همم دربارة زبانان یفارس خاصّ دهندة حسّ نشان

 زبان ان  یس ی آنان ب ا انگل  یمدل ذهن که شود ی( بدان اشاره کرده است، موجب م9223) یلدطور که ف همان

 .باشد متفاوت

 ه ای  فع ل  از ،رون د  م ی  ک ار  ب ه پوش اندن اب رو    یا تزیین یش،آرا یاکه بر یموادّ یاهمراه با ابزار  :ابرو. 2

)م داد اب رو( اس تفاده     «یدنکش  » )هاش ور( و  «زدن»)اب رو(،   «کاش تن » )تتو(، رن گ(،  ی)خالکوب «کردن»

از  ی ک   ه یچ  در ه ا  آن بیان در ولی ؛پوشاند می را ابرو روی خارجی ةمادّ یک موارد این تمام در. شود یم

 ک ار  ب ه  apply و dye، tattooمانند  یافعال مختلف یسیدر انگل شود؛ یاستفاده نم «پوشیدن»از  دو زبان ینا
 تت وی  او) She’s wearing a nice tattoo همچ ون  یا در جمل ه  wearاس ت ک ه    ذک ر  شایان. روند می

فع ل   هک    درح الی  ،از بدن( اس ت  یگریهر قسمت د یاصورت  ی)رو تتو داشتنِ معنایبه ،(دارد زیبایی



 72/ های فارسی و انگلیسی در زبان wear وپوشیدن های فعل  سازی مقایسۀ بازنمایی معنایی و مفهوم

tattoo دهد یرا نشان م «کردن»فعل  یذهن ینمونه، تابلو رای(، ب7) نمودار. است خالکوبی عمل گر بیان: 

 
 (ابرو درمورد) «کردن»فعل  یبرا زبانان فارسی یذهن تابلوی. (4) نمودار

 ای یهحاش   یمه ا آم ده اس ت ک ه مف اه      هم راه آن   مربو  به ابرو و فع ل  یها (، پوشش3جدول ) در

 .سازند یرا م (wear)ن یدپوش

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و ابرو دهندة پوشش ءاشیا. (1) جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف

 )تتو( خالکوبی 1
 

eyebrows tattoo تتو( خالکوبی( 
 )ابرو( کردن

 رنگ eyebrows dye رنگ 9

 کاشتن مو hair transplant کاشتن ابرو 3

 ابرو زدن هاشور eyebrows hatch زدن هاشور 7

 کردن  استفاده ابرو  مداد brow pencil  use/apply کشیدن ابرو مداد 7

رن گ   یوةش   ینب یادیاگرچه تفاوت ز ی،در زبان فارس شود، یمالحظه م( 3)که در جدول  طور همان

 ه م م عمل یوةرنگ است مهم است و ش ییرکار که تغ یجۀظاهر نتبهآن وجود دارد،  یکردن ابرو و خالکوب

تا ابروه ا رن گ    شود یداشته م هنگ آن روی کوتاهی تمدّ برای رنگ ،. در رنگ کردن ابروشود ینم یتلقّ

 ی ب ل عجو در نگ اه اوّ  ش ود  یس وزن وارد پوس ت م     ازراهکردن رنگ با ضربه  یا در خالکوبامّ ؛یرندبگ

از  «ک ردن » رن گ ب ا   یاسظاهر به قدر ا امّ ؛نشان داده نشده است یدر فارستفاوت  ینکه ا رسد ینظر م به

از ض ربه   یناش حسّ ،«هاشورزدن»که در  ستا یدرحال یناستفاده شده است. ا «زدن» یجا به کردنفعل 

 ده د  م ی امر نشان  ینزبان منعکس شده است. ا در «زدن» با استفاده از فعل یخطو  متوال یجادهنگام ابه

در  ،]تم اس  +[و  ]ض رب  +[ یعنی ،«زدن» سنگین فعل معنایی ساختار در موجود های  فهمؤلّاز  یکه برخ

 .اند شده حفظ یزآن ن متناظرفعل سبک 

 ک ار  ب ه  «گذاش تن »و  «کاش تن » ،«ک ردن » ه ای  دندان فع ل  یو درمان یتزیین یاءهمراه اش به :و لثه دندان. 1

 پوش اند  م ی  را دن دان  روی لمین ت،  و روک ش  مانن د  ی،ا هم ادّ  ی ا  ش یء  م وارد  بیش تر  در ک ه  روند می

 و( گذاش تن نگ ین ) گی رد  م ی  ق رار  آن روی تزیین برای نگین مانند شیئی یا(، کردنلمینت کردن، روکش)

از  ییه ا  بخ ش  یزن یلثه و گاه کلّ معمولطور به مصنوعی دندان اامّ ؛پوشاند می را آن از کوچکی قسمت
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 .دهد یرا نشان م «کردن» یذهن ی( تابلو7(. نمودار )شتنگذادندان) پوشاند یآن را م

 
 دندان( درمورد) «کردن» فعل یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی. (9) نمودار

 .اند آمدههمراه افعال مربو  بهدندان و لثه  یپوشش یای(، اش7جدول ) در

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال ولثه  ودهندة دندان  پوشش ءاشیا. (4)جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف

 روکش 1

 کردن
crown روکش 

 لمینت laminate لمینت 9 کردن

 کامپوزیت composite کامپوزیت 3

 دندان 7
 کاشتن

tooth 

implant 

 کردنایمپلنت دندان

 tooth gem نگین 7
 دندان نگین

 کاشتن

 نگین 8

 گذاشتن
tooth gem گذاشتن 

 پوشیدن مصنوعی دندان dentures wear مصنوعی دندان 4

 گذاشتن روکش crown روکش 6

اس تفاده   wear از دن دان  پوشش برای انگلیسی در شود، یمالحظه م (7) در جدول که طور همان

انِ زب   منزل ۀ  ب ه  ی،ا در فارس  امّ   ؛وج ود دارد  ین ه زم ی ن در ا یص  تخصّ یه ا  بلک ه واژه  ش ود،  ینم

و  «کاش تن » ،«ک ردن » یح او  یبیترک یها از فعل ی،پزشک در دندان یدجد یکنندگان تکنولوژ مصرف

 .شود یاستفاده م «گذاشتن»

دارند  یتزیین ۀجنب شوند می استفاده که اشیا ی معمولطور به )و همچنین زبان( بینی درمورد: ینی. ب4

از  یبخ ش ک وچک   یراز ؛را دارند «پوشاندن»وم ا مفهامّ ؛یستندپوشش آن ن یبرا کدام  یچ، هدرواقعو 

را  «گذاش تن » یذهن   ی( تابلو8. نمودار )«انداختنحلقه» و «گذاشتننگین»مانند  پوشانند، یم را بینی

 .دهد ینشان م

 
 (بینی درمورد) «گذاشتن» فعل یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی. (6) نمودار



 81/ های فارسی و انگلیسی در زبان wear وپوشیدن های فعل  سازی مقایسۀ بازنمایی معنایی و مفهوم

ه پ س از  ب دن ک    یگ ر د یه ا  قس مت  یابرو، گوش و برخ زبان، لب، ینی،انداختن به بحلقه درمورد

 پیرس ینگ  ةمعم ول از واژ ط ور  ب ه  پ ذیرد،  یه ا ص ورت م     از آن ی( بخش کوچکpierceکردن )سوراخ

(piercing) ( یک ار  )سوراخ کاری یناصطالح آژ و شود یهمراه م «کردن»و  «داشتن»که با  شود یاستفاده م

 ک اربرد دارد.  یزن (...و بینی از گذراندنحلقه معنایبه) ring فعل ین،ابر افزون  .است فرایند ینمربو  به ا

 .دهد یها را نشان م همراه آن یها و فعل ینیب یپوشش ءیا( اش7جدول )

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و بینی دهندة پوشش ءاشیا. (9) جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف
 کاشتن نگین gem implant گذاشتن نگین 1
 (بینی از) گذراندن حلقه  ring/? pierce انداختن حلقه 9

 گردن :ج

 بیش تر  گ ردن،  ش ال . پوشش ی  هم و دارند یتزیین جنبۀ هم روند می کاربه گردن پوشاندن برای که اشیا ی

 ؛ت زیین  ب رای  ه م  و رود م ی  کاربه پوشش برای هم گردن دستمال است؛ گردن کردنگرم و پوشش برای

 ،«بس تن »گ ردن   یمورد استفاده ب را  های فعل. روند می کار به گردن تزیین برای پاپیون و کراوات گردنبند،

فع ل   ای یهحاش   یو مع ان  متف اوت دارن د   یمختل  ، کاربرده ا   یاءهستند که ب ا اش    «انداختن»و  «زدن»

 .دهد یم نشان را «تنبس» یذهن ی( تابلو4) نمودار. سازند می را «پوشیدن»

 
 (گردن درمورد) «بستن» فعل یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی. (7) نمودار

  .دشو می ارا ه ها آن همراه افعال و گردن پوششی اشیاء(، 8) جدول در

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و گردن دهندة پوشش ءاشیا. (6) جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة یسیانگل معادل فارسی فعل اشیاء ردیف
 گردنبند 1

 بستن
necklace 

a(n) wear 

 گردنبند

 پوشیدن

 گردن شال scarf گردن شال 9
 گردن دستمال ascot گردن دستمال 3
 پاپیون 7

 پاپیون bow tie زدن
 کراوات tie کراوات 7
 گردنبند 8

 گردنبند necklace انداختن( گردنبه)
 گردن شال scarf نگرد شال 4
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 wear فع ل  از م وارد  ۀدر هم   یسیدر انگل که  درحالی شود، یمالحظه م (8) که در جدول طور همان

اس ت. در   «ان داختن »و  «زدن» ،«بس تن »س بک   فع ل س ه   یحاو یبیفعل ترک یدر فارس شود، یم استفاده

 لح ا  بهدو  ینا یراز ؛شود یاستفاده م «انداختن»هم از  و «بستن»گردن و گردنبند هم از  شال یبرا ی،فارس

 ش ایان . ش وند  م ی  س ازی  مفهوم انداختنی چیزهای منزلۀ به هم و بستنی چیزهای مثابۀ به هم استفاده شیوة

 هم راه به واژه بدن از( 3-1 های ردی )مانند  موارد ای پاره در انگلیسی، برخالف فارسی، در که است ذکر

 ب ه  ک ه  ش الی : دش و  ایجاد ها پوشش انواع بین تری ظری  تمایز تا شود می استفاده نیز دهنده پوشش شیء

 .شود می متمایز گردن شال از بندند می کمر

 باالتنه :د

. ش وند  م ی  استفاده پوشش برای بدن اعضای بقیۀ از بیشتر و دارند را بسامد بیشترین باالتنه پوششی ءاشیا

ه م   «ک ردن ت ن  )ب ر( »ب ا فع ل    ،رون د  می کار به «وشیدنپ»که با فعل  هایی پوشش ۀهم یباًباالتنه تقر یبرا

 یذهن   یت ابلو  ین،بنابرا ؛است wear با معادل که رسانند می را معنی یک دو هر و شوند استفاده توانند یم

 را باالتن ه  از قس متی  ی ا  ک ل  ک ه  ه ایی  پوش یدنی  تم ام . ن دارد  ک اربرد  اینجا در( 1267) لیرد -جانسون

 .روپوش کت، مانتو، پیراهن، مانند گیرند، می قرار رده این در پوشانند می

مانن د   دارن د،  پزش کی  یا ابزاری کمکی، ی،تزیین کاربرد که دارند وجود نیز وسایلی ها پوشیدنی از غیر

 ب دن  ی ا  لب اس  از قس متی  ی ا  باالتن ه  روی نوعیبه که شمشیر یا باند بند، یشو پ )زنانه( بند کمربند، شکم

 یب را  «ان داختن ». فع ل  رون د  می کار به «بستن»و با فعل  پوشانند می را باالتنه از بخشی یا شوند می نصب

 ی ز ن «ک ردن آوی زان »و  «آویخ تن »ه مدال با فعل البتّ ؛رود یکار م بهمانند مدال  یمانند شنل و ابزار یپوشش

 .دهد میرا نشان  «بستن» فعل یذهن تابلوی(، 6) نمودار. شود یهمراه م

 
 (باالتنه درمورد) «بستن»  فعل یبرا زبانان یفارس یذهن تابلوی .(9) نمودار

دارن د و   ی ی آ ب اهم  wearبا  یسیدر انگل ندهست  همراه «بستن»با فعل  (6) یکه در تابلو یا یاش تمامی

 چیزه ای  منزل ۀ  ب ه  انگلیس ی  در ش وند،  م ی  س ازی  مفه وم  یبستن یزهایچ مثابۀ به یدر فارس که  درحالی

 .ندشو می سازی مفهوم پوشیدنی
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 اس ت،  درم انی  مص ارف  در هم آن و رود می کار بهباالتنه  یها همراه پوششبهکم  یاربس «کردن» فعل

ه م مانن د    «گ رفتن ». فع ل  ده د  می پوشش را بدن از بخشی باند که بدن از قسمتی کردنباندپیچی مانند

 .پوشاند ین که گچ آن بخش را ماز بد یگرفتن بخشمانند گچ رود، یکار م بهدرمان  ةدر حوز «کردن»

چ ون عط ر، ادکل ن،    هم یب ا م واد   ی ی آ ب اهم  در است یل جزء افعال زدناوّ ۀکه در وهل «زدن» فعل

 را «پوش یدن » ای ش یه حا مف اهیم  برخ ی  پوش انند،   یاز پوست را م   ییها بخش یاو مام که بخش  یاسپر

در  «ادکل ن زد.  راص ورتش   /صورتش به نساسا»مانند  ،دارد استعاری معنای صورت  این در که سازد یم

 ک ه  ط ور آن ،[ض رب  ]+ ۀف  مؤلّ یعن ی  ،«زدن» سنگینفعل  ییمعنا یاصل های فهلّمؤاز  یکی ،«زدن ادکلن»

از س اختار   فعل ینا یمعنای ساختار ینجادر ا ین،بنابرا ؛ندارد وجوداست،  نظر مدّ «لگدزدن» در مثال برای

 ح اوی  ،[س بب  ]+ ۀف  نظ ر از مؤلّ   ص رف  ،(1344روش ن )  یبن د  قهکه طبق طب آن ای نمونه یشپ ییمعنا

 م واد  و اش یاء ( 4) ج دول  .گی رد  می فاصله قدری ،[ استضرب [ و ]+تماس ]+ ،[حرکت ]+ های هفمؤلّ

 .دهد می نشان را ها آن همراه افعال و باالتنه پوششی

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و تنه باال دهندة پوشش ءاشیا. (7) جدول
 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف
 پیراهن 1

 تن/)بر( پوشیدن
 کردن

shirt 

a 

wear 

 پیراهن

 پوشیدن

 مانتو tunic تونیک 9
 خرقه gown مانتو روپوش/ /خرقه 3
 اونیفورم uniform اونیفورم 7
 کت coat ژاکت /کت 7
 پالتو greatcoat پالتو 8
 پوستین fur coat پوستین 4
 بلوز blouse بلوز 6
 بارانی raincoat بارانی 2
 ربدوشامبر wrapper ربدوشامبر /باالپوش 12
 زیرپوش underwear زیرپوش 11
 مایو swimming suit مایو 19
 خواب لباس sleepwear خواب لباس 13
 (یمنی)ا کمربند 17

 بستن

(seat) belt 
a 

 کمربند
 بند شکم corset )زنانه( بند شکم 17
 شمشیر the sword شمشیر 18
 بند پیش aprons بند پیش 14
 شنل cloak a انداختن شنل 16
  مدال 12

badge   مدال  
 آویختن مدال 92
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 ها در فارسی و انگلیسی تنه و افعال همراه آن دهندة باال (. اشیاء پوشش7ادامة جدول )

 اللّفظی ترجمة تحت معادل انگلیسی فعل فارسی اشیاء ردیف

  عطر  perfume زدن عطر 91
 پوشاندن چگ)با(  plaster گرفتن گچ 99

 غالب اً معمول باالتن ه در دو زب ان    یها پوشش ةدر حوز شود، یمالحظه م (4)که در جدول  طور همان

 بس یار  ه ا  آن سخنوران ذهنی های و مدل شود یاستفاده م wearو  «پوشیدن» ای نمونه یشپ یها از صورت

 یت ر  عمتن وّ  ه ای  فعل از فارسی انزب آید، می میانبه اصلی غیر های پوشش پای وقتی اامّ ؛است شبیه هم به

 .برد می بهره

   تنه پایین :و

 ،ه()بچّ   الستیکی شلواری، جوراب شورت،(، ی)شلوار دامن شلوار، مانند تنه، پایین به مربو  های پوشش

 ای ن  ترتی ب،  ای ن  ب ه . رون د  م ی  ک ار  به «پاکردن»و  «پوشیدن» های فعل با فارسی زبان در پنپرز و پوشک

 wear از هم ه  ب رای  نی ز  انگلیسی در. شوند می سازی مفهوم پوشیدنی و پاکردنی اشیا ی ثابۀم به ها پوشش

 .ندارد کارآیی اینجا در لیرد -جانسون یذهن یتابلو ین،بنابرا ؛شود یاستفاده م

 را پ ا  از بخش ی  حال  عین در و دارند درمانی جنبۀ که رود می کار به باند و زانوبند آتل، با «بستن» فعل

 تن ه  یینپا یپوشش ءیا( اش6جدول ) .دارد درمانی جنبۀ هم آن که دارد آیی هم باگچ  با «گرفتن». پوشانند می

 .دهد یها را نشان م همراه آن یها و فعل

 انگلیسی و فارسی در ها آن همراه افعال و تنه پایین دهندة پوشش ءاشیا. (9) جدول

 فظیاللّ تحت ترجمة انگلیسی معادل فارسی فعل اشیاء ردیف
 شلوار 1

 یدن/پوشکردن پا

trousers 

wear 

 شلوار

 پوشیدن

 دامن a skirt (ی)شلوار دامن 9
 شورت panties شورت 3
 شلواریجوراب tights شلواریجوراب 7
 آتل 7

 آتل splint بستن
 زانوبند knee strap زانوبند 8
 پوشاندن گچ)با(  plaster گرفتن گچ 6
  پیچیباند 4

 کردن

bandage کردن باندپیچی 
 a nappy pad/napkin پوشک 2

wear 

 پوشک
 پنپرز diapers پنپرز 12 پوشیدن

 الستیکی elastic الستیکی 11
 کردن قنداق swathe/swaddle قنداق 19
 پوشیدن ه()بچّ کهنه a napkin wear گذاشتن ه()بچّ کهنه 13
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 ی ی آ  ب اهم  «ک ردن » فع ل  ب ا و پنپرز و قنداق  پوشک ،ه()بچّ الستیکی شود، یکه مالحظه م طورهمان

 ته ی  واژگ انی  معن ای از  ی زان م ی ک ( معتقد است که همۀ افعال سبک ب ه  121: 1329) یدارند. منصور

افع ال س بک    یانفعل در م ینتر سبک یگرآن با کلمات د ینینش به هم توجّهبا  را «کردن» فعل و شوند نمی

راس تا نش ان    ی ن ا در نی ز پژوهش حاض ر   یها داده ی. بررسداند یم یواژگان یاز معنا هشد یو ته یفارس

 دارد. یشتریبسامد ب یگرسبک د یها نسبت به فعل «کردن»که  دهد یم

 دمپ ایی  و ج وراب  کف ش،  چکم ه،  ش امل  روند، می کار به هاپا پوشاندن برای که هایی پوشش درمورد: پا

 و «ک ردن  پا»و  «پوشیدن»از دو فعل  یفارس در ،(6)( در جدول 7-1) ایه ی رد مانند(، یننعل یی،)سرپا

 .ندارد کارآیی اینجا در لیرد -جانسون ذهنی تابلوی بنابراین، ؛شود می استفاده wearاز  یسی،در انگل

 گیری نتیجه -7

 بان ان ز یسیو انگل زبانان یفارس های یساز و مفهوم یذهن یها مدلاز  بخشیشناخت  یبراحاضر  پژوهش

 ه ای  یوج ود دگرگ ون   کن د،  یها را منعکس م   آن یسازمان شناخت افراد زبان اینکه به توجّه با. شد انجام

 ینو گ ر  ی وانز سو با نظ ر ا  هم ،(wear) یدنمربو  به بدن انسان، پوش یافعال پوشش ةدر حوز شده یافت

ن د.  دار یمتف اوت  یربن ایی ز یمفه وم  یها نظام زبانان  یسیو انگل زبانان یکه فارس هدد ی( نشان م77: 9228)

 ت وان  یم   درنتیجه و است مشاهده  قابل ،شده هارا  های ولجد و یذهن یاز تابلوها بسیاریتفاوت در  ینا

 ،دهن د  م ی  نشان ها آن ذهن در را افعال این معنایی بازنمایی که زبان دو این اهل ذهنی های مدلگفت که 

 نش ان  همچن ین حاضر  پژوهش. انجام دارد وجود متفاوتی های سازی مفهومهر زبان  در وند هست متفاوت

 یمختل   ب دن ب ه چ ه ش کل      یه ا  به پوشش قس مت  توجّهبا  ها یساز مفهوم ینها ا زبان ینا درکه  داد

 اینک ه  لاوّه ا   آن یش وران گو یذهن   یه ا  ک ه م دل   دادنش ان   درنهایتها  آن یسۀو مقا پذیرد یصورت م

 ین ه، زم ی ن در ا زبان ان  یفارس   یم دل ذهن    دوم اینکهو  دارند یاندک یها و شباهت یرگ چشم های فاوتت

روش ن و   یجحاصل ب ا نت ا   یجنظر نتا ینکه از ا ددار یشتریب یع شناختاست و تنوّ تر یچیدهتر و پ گسترده

 فرهنگ ی  دان ش  اس ت،  داش ته  بیان( 17: 1321) شریفیان که طورهمان. ستا سو ( هم1329) ینیوندحس

 بیش تر  زمینه این در زبانان فارسی فرهنگی دانش غنای که گفت  بتوان شاید و ودر می شمار هب واژگان منشث

 .دارد وجود بیشتری انتزاع انگلیسی در برعکس که کرد فراموش نباید اامّ ؛است زبانان انگلیسی از

 وب دن اس ت    یه ا  از قس مت  یاریپوشاندن بس یبرا یپوشش یاصطالح «پوشیدن» ی،زبان فارس در

 ،س خن یگرب ه د  د؛هم را دارمفه وم م رتبط ب ا    ینش امل چن د   ییِمعنا شبکۀ یک که چندمعناست ای هواژ
و  یم رتبط ب ا مفه وم مرک ز     یماز مف اه  یا که در آن گستره کند یرا بازنمود م یشعاع ای همقول «یدنپوش»
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 همچن ین، . دهن د  م ی  تش کیل  را فع ل  ای ن  ای یهحاش   یماند که مف اه  ب شدهمرتّ «پوشیدن» ای  نمونه یشپ

ج زء   ک ه  یگ ری د یب ی و ترک بمرکّ یها فعل ،«پوشیدن» فعل در کنارکه  دهد یم نشانپژوهش  های یافته

. دهن د  م ی  تش کیل  را آن ای حاشیه مفاهیم پوششی موادّ و اشیاء همراهبه است سبک  فعل یکها  آن یفعل

 مف اهیم  و متبادر ذهن به را دیگری مفاهیم توانند می دیگر اسمی های گروه با آیی باهم در سبک افعال این

 یس پر  ،یدندندان کش   ،گذاشتن /کنار زدن ،بستن( را)کاشتن، راه  زدن/ گل) کنند خلق را دیگری جدید
 ای  نمون ه  پیش مفهوم روی از( 339: 9228) گرین و ایوانز نظر با سو هم بنابراین،(، ...و ،یدننمد مال ،کردن

 ب ه . هس تند  زبان ان  فارس ی  فرهنگی تیاو محصول تجرب یبلکه قرارداد یستند،ن بینی یشپ  قابل «پوشیدن»

 ک ه  ط ور  هم ان  اامّ ؛کند می بازنمود را شعاعی  ۀمقول یکست و ا چندمعنا ای هواژ یزن wear یب،ترت همین 

 مف اهیم  یعن ی  ،wear ای نمون ه  پ یش  م رتبط ب ا مفه وم    یممف اه  گسترة شد، دیده مختل  های جدول در

 است. «پوشیدن» ای  نمونه پیش مفهوم گسترة از تر وچکک آن، ای حاشیه

 «پوش یدن »مانن د   یفعل   ییمعتقدن د ک ه چن دمعنا    یز(، نگارندگان ن1366) یفیبا نظر شر سو هم

، ای ن  ا ب ا وج ود  امّ   ؛باش د  یس ی انگل درمقابل یفارس ةجبران کمبود افعال ساد یبرا یراه تواند یم

 و ین ی یتر - آرایشی های حوزه درویژه  به را زبانان فارسی یکنون یگرا فرهنگ مصرف تث یر توان ینم

 ؛گرف ت  نادی ده پیش رو  پژوهش در بح   مورد ترکیبی و بمرکّ های فعل وجودآمدن به در درمانی،

ک ه   ستا سو ( هم1327) بایگی یو روح دوستان یمیخود با نظر کر یتحاصل در کلّ یجنتا ،همچنین

ب در س اخت افع ال مرکّ     فعل ی  یرغ یها با اجزا آن ییآ بر باهمسبک  یها فعل یند معناهست معتقد

 دارد.  تث یر

 س اخت  در ه ا  واژه ب دن  از اس تفاده  فارس ی،  در ک ه  دهد می نشان حاضر پژوهش های یافته از برخی

 ج زء ک ه   یب  افع ال مرکّ  یبرخ   ین،و همچن   اس ت  انگلیسی از تر رایج کند می بیان را پوشش که ای واژه

 دس تکش ) اس ت  واژه ب دن  هم ان  حاوی خود که دارند آیی باهم پوششی با ،است واژه دنب شان غیرفعلی

اس ت،   یفرهنگ   یه ا  تفاوت یبرخ ةهند تنها نشان موارد نه ین(. ا...و کردن گوش گوشواره ،کردن دست

 یس ه در مقا ،نظ ر  ای ن  از و شوند می گانیژوا یشتریب ییالعات معنااطّ یکه در فارس سازد یبلکه آشکار م

 وجود دارد. یانتزاع کمتر یسیبا انگل

آم وزش   یک دیگر، ب ه   یسیو انگل یفارس یها زبان ۀترجم حوزة در توان مینوشتار پیش رو  نتایج از

دو زب ان به ره ب رد.     ی ن اه ل ا  1یش ناخت  یه ا  از مدل یبخش ییشناسا ،نیز و یشناخت یکردیرو باها  آن

                                                                                                                                                          
1. cognitive models 
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افع ال و   ةتر در ح وز  گستردههای  پژوهشو  به انجام دو زبان من یناهل ا یذهن یها کامل مدل ییشناسا

 .  ستا ها زبان ینا یها واژه یرسا

 منابع

 .رایانه جهان: تهران. پور آریان پیشرو جلدی یک بزرگ فرهنگ .(1368) منوچهر کاشانی، پور آریان

 .سخن :تهران. سخن بزرگ فرهنگ .(1369حسن ) انوری،

 یپژوه   زب ان  ۀفص لنام  .یش ناخت  ای یسر: بررس ةحوز یها اندام یشعاع یها مقوله .(1328اکبر ) ی،حساب

 .122-64 (،97) 2 ،)ع( ءدانشگاه الزهرا

 - انگلیس ی  ةه زار  معاص ر  فرهن گ  .(1368) یانتخ اب ن رگس  و  یس امع  نیحس محمد؛ علی شناس، حق

 .معاصر فرهنگ: تهران. فارسی

 ،شناسی همگ انی  زبان دکتری رسالۀ. فارسی افعال بندی طبقه: واژگانی معناشناسی .(1344) یسبلق روشن،

 .انسانی علوم و ادبیات دانشکدة: تهران دانشگاه

 فص لنامۀ  .زبان ان  آذری و زب ان  فارس ی  ذهنی های مدل مقایسۀ .(1329) ینیوندحس ینامو  ----------

 .129-82 (،3) 1 ،ایران غرب های گویش و زبان مطالعات

 .زب ان  هورامی و زبان فارسی گویشوران ذهنی های مدل مقایسۀ .(1323) یعباس ستونیب و ----------

 .79-31 (،7) 1 ،ایران غرب های یشو گو  زبان مطالعات فصلنامۀ

 ،ش ناختی  عل وم  ه ای  تازه ۀمجلّ .فارسی چندمعنای فعل یک به شناختی رویکردی .(1366) یالل شریفی،

11 (7،)1-11. 

 .پارسی ۀنویس نشر: تهران .اردبیلی لیال ترجمۀ. فرهنگی شناسی زبان بر ای مهمقدّ .(1321فرزاد ) شریفیان،

 .هرمس: تهران. (فارسی واژگان طی  بندی )طبقه طیفی فرهنگ .(1361) یدجمش فراوری،

از  ‹زدن›فع ل س بک    ییچن دمعنا  یبررس  (. 1327زه را )  یگی،ب ا  یروح و غالمحسین دوستان، کریمی

 .176-192 (،3) 4 ،یزبان جستارهای دوماهنامۀ .یشناخت یدگاهد

 ترجم ۀ . ت اریخی  شناس ی  واژگ ان  در بحث ی : درزم انی  ای نمونه پیش معناشناسی .(1326) کدیر گیرارتز،

 .پارسی ۀنویس نشر: تهران. عباسی بیستون و روشن بلقیس

 ه ای  یشمطالع ات زب ان و گ و    فص لنامۀ  .فارس ی  مرکب افعال در سبک فعل .(1329مهرزاد ) منصوری،

 .128-42 (،1) 1 ،یرانغرب ا
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