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 چكيده 

مكاني  ة بنابراين حروف اضاف؛ ما هستندةيم شناختي اولي از مفاهكنند، حروف اضافة مكاني بيان مي مفاهيمي كه
  . شوند  شناختي محسوب ميشناسيِ  معنيةمنبعي غني براي مطالعه در حوز

برخي تعاريف حروف اضافه در رويكردهاي ،  شناختيمروري بر اصول رويكرد معناشناسيِ در اين مقاله پس از
 حرف ،در نهايت. تي به حروف اضافه معرفي شده است  شناخشناسيِ سنتي آورده شده و سپس رويكرد معني

رويكرد  شود در اين مقاله نشان داده مي.  در چارچوب شناختي مورد بررسي قرار گرفته است"توي/ در" ةاضاف
 ةتبيين گوياتري از حروف اضاف... جستن از مفاهيمي چون طرحواره، شكل و زمينه، انطباق و  شناختي با مدد

  .ندك  عرضه ميمكاني
  

   شناختي، حروف اضافه مكاني، معنيشناسيِ معني :كلمات كليدي
  
  :مقدمه  - 1

درك مفهومي كه حروف ، گيرند اگر چه كودكان، حروف اضافه را در آخرين مراحل زبان آموزي خود فرا مي
 پس از كنند خيلي زودتر از يادگيري زبان و در واقع نخستين ساعات القا مي ـ ويژه حروف مكاني هب ـ اضافه

   .شود آموزي، آغاز مي تولد و مستقل از زبان
 :)18: 2001(در واقع به اعتقاد لي 

آنها در مكان و فضاي  و نحوة ارتباطِ فهم اشياآغاز تولد،   ازيكي از اولين و مهمترين دستاوردهاي شناختي ما
، مفهومهاي كنند ن ميواژگاني چون روي، زير، توي، بيرون و غيره بيا نوع مفهومهايي كه. فيزيكي است

با  براي بازي نوزادان. كنيم   از جهان خارج را بر روي آنها بنا مي رامان  مدلهاي ذهني اي هستند كه اوليه
كنند و گويي   مي وقت زيادي صرفا گذاشتن آنها رو يا توي همي پرت كردن، كشيدن و هل دادن آنها و ،اشيا

ها به لحاظ مفهومي كامالً برايشان روشن  ا بياموزند، خود اين رابطهپيش از آنكه واژگان مربوط به اين روابط ر
  . شود مي

اين مسئله در زبانهاي متعدد نشان داده شده است كه ":  معتقد است)85: 1998(يو  از سوي ديگر نينگ
   ".شوند مفاهيم مربوط به زمان با استفاده از عبارات و اصطالحات مربوط به مكان بيان مي

  همچنين.كنيم در مفهوم زماني هم استفاده مي ـ به صورت استعاري ـ  مكانيةاز حروف اضاف تيببه اين تر
هاي   ديگر جنبه براي ساختاربنديِأ مبدةبه عنوان حوز دارند به دليل اهميت و اولويتي كه، روابط مكاني
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ين، جايگاه ي پا-تفاده از محور باال مثالً با اس؛گيرند  مورد استفاده قرار مي،تجربي كه داراي انتزاع بيشتر باشند
   .گيريم عقب برا ي بيان مفهوم زمان ياري مي ـ كنيم و يا از جلو اجتماعي افراد را توصيف مي

در . دنشو  شناختي محسوب ميشناسيِ به اين ترتيب حروف اضافه، منبعي غني براي مطالعه در حوزة معني
 شناختي و نيز بررسي يكي از شناسيِ  در رويكرد معني مكانيةاين نوشتار به بررسي جايگاه حروف اضاف

 ء مكان يك شيكنندة اين حروف اضافه بيان. پردازيم  زبان فارسي در اين رويكرد مي مكانيِةحروف اضاف
  .مانند در، روي، زير، باالي و غيرههستند؛  ديگر ءنسبت به شي

  : بريم پايان مي )345: 1973(ف ااين نوشتار را با نقل قولي از جكند ة  مقدم
كنند كه مقولة حرف  اضافه  انكار مي آنها. اند رسد كه مردم هرگز حروف اضافه را جدي نگرفته به نظر مي

 كوچك و آزار دهنده، سطحي،  جزئيي امروآن را فقط ذاتي و واقعي باشد داراي هر گونه جذابيت نحويِ
  .دانند مي
  
   چارچوب نظري - 2
   شناختي شناسيِ عني شناختي و مزبانشناسيِ -1- 2

 ة به مطالع،اين رويكرد.  هشتاد ميالدي زاده شده استة هفتاد و اوايل دهة شناختي در اواخر دهزبانشناسيِ
گري ساختارهاي اطالعاتي در ارتباط با جهان  پردازد كه همان نقش واسطه زبان در نقش شناختي آن مي

  .خارج است
  :1خورد  به چشم مي شناختيشناسيِ در زبان سه ويژگي بنيادين

   اولويت دادن به معناشناسي در تجزيه و تحليل زباني-1«
  المعارفي بودن معناي زباني  دايرة- 2  
  »مبتني بر زاويه ديد بودن/  بودن معناي زباني2 منظري- 3  

شود، اكثر مطالعات  با توجه به اين ويژگي زبانشناسي شناختي كه در آن توجه خاصي به معناشناسي مي
در واقع تفاوت مهم رويكرد . معنا و مباحث معنايي بوده است دربارة شناسي شناختي  زبانة شده در حوزانجام

 در مدل زايشي، ساختار عبارات زباني را :شناختي با رويكرد غالب زايشي در جايگاه معنا در دو نظريه است
 ،برعكس. كند  از معنا عمل ميبايد از طريق يك نظام متشكل از قواعد صوري تعيين كرد كه عمدتاً مستقل

 به اين معنا كه يك ؛ انعكاس مستقيم شناخت است،در رويكرد شناختي فرض بر اين است كه ساختار زبان
 ينگاه به شود و اين امر نهايتاً  يك رويداد خاص مرتبط ميسازيِ عبارت زباني خاص با نوع خاصي از مفهوم

  .شود  مي زبان و شناخت منجرةكامالً متفاوت به رابط
 رويكرد با اين رويكرد تفاوتهاي شناختي و يكي ازِ شناسي  معناي زباني نيز از اصول معنيالمعارفي بودنِ دائرة

شناسي شناختي اين است كه در آن برخي مرزها كه در رويكرد زايشي  يكي از ويژگيهاي معني. زايشي است

                                                 
1
 Geeraerts, Dirk "Cognitive linguistics", Handbook of pragmatics, john Benjamins Pub.co. Amsterdom. 1995. 

P.112 
2 Perspective 
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 و 3معناشناسي  مرزِ؛2 و درزماني1مانيهمز  مانند مرزِ؛شود رنگ و يا محو مي ترسيم شده بود كم
  .4كاربردشناسي

  معناييِدانشِ، شوند  معناشناسي و كاربردشناسي در هم تلفيق مي،حال با توجه به آنكه در اين رويكرد
دانش "تر را   عام معناييِاين دانشِ.  باشد5تر از معناي فرهنگ لغتي د گستردهموردنياز اهل زبان هم باي

در واقع در . تر است گونه كه از نامش پيداست دانشي جامع نامند كه همان  مي"معارفيال ةمعنايي داير
بيني كنيم كه جدا از   شناختي نيازي بدان نيست كه يك سطح ساختاري از معناي زباني پيششناسيِ معني

  .شود  ما از جهان خارج با صورتهاي زباني مرتبط مي دانشِ،سطحي باشد كه در آن
 اهميتي كنندة  معنا در يك رويكرد شناختي بيان ديد بودنِةيا به عبارت ديگر مبتني بر زاويمنظري بودن و 

 6مفاهيمي چون شكل و زمينه. دهند ي رويداد مةها به نقش مشاهده كننده در صحن است كه شناختي
نظري دارد به  م،اين ايده كه معناي زباني ذاتي. ستگيري معنا ا زاويه ديد در شكلي 7 نقش منظردهندة نشان

اين موضع به دو شيوه . شناسان شناختي هويداست صورت نظري در مواضع فلسفي و هستي شناختي زبان
ز طريق اتخاذ رويكرد ا به طور ايجابي  و8از طريق رد عينيت گرايي معنايي به طور سلبي :شود بيان مي
 . ]10شود كن مياين ايده كه استدالل ما از طريق تجربيات بدني ما مم[ 9گرايي تجربي
 و مكانيسمهاي عمومي 11يفهوماي كه از ساختارهاي م  شناختي به زبان به عنوان پديدهشناسيِ زبان

 محصول ذهن بشر است ،رويكرد شناختي معتقد است كه زبان طبيعي. نگرد  مي،كند  استفاده مي12شناختي
يكي از  منزلة زبان به.  استهاي شناختي جاري كند كه بر ديگر حوزه  كار مييو بر مبناي همان اصول

 ةهاي شناختي قراردارد و به اين ترتيب انعكاس دهند هاي ذهن بشر در ارتباط تنگاتنگ با ديگر حوزه حوزه
شناسان زايشي معتقدند كه  كه زبان در حالي. شناختي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي است تعامل عوامل روان

اين اصول حتي اگر وجود هم داشته   شناختيها معتقدند.دبرخي اصول جهاني وجود دارند كه خاص زبانن
 خاص در ذهن بشر ة به اين ترتيب شناختيها نسبت به اين ايده كه يك قو؛ ريشه در شناخت دارند،دنباش

مك كانل گينت  و چرچيا. دنكن  ابراز ترديد مي،شود وجود دارد كه به طور اختصاصي به زبان مربوط مي
اي بودن، در  لفهؤ م،عام بودن هايي چون اند و شرط  معنايي صحبت كردهة نظري از شروط)12- 6: 2000(

 از شرط ديگري نام )16: 1988 (اما جكنداف. اند  معنايي معرفي كردهة نظر ي13هاي شرط بارگي و غيره را
ن  كه به موجب آن بايد سطحي از بازنمايي ذهني وجود داشته باشد كه در آن بتوا14 شناختيشرطِ: برد مي

                                                 
1 synchrony 
2 diachrony 
3 semantics 
4 pragmatics 
5 dictionary meaning 
6 figure/ground 
7 perspective 
8 semantic objectivism 
9 experientialism 
10 Jean caron. “Cognitive linguistics” Handbook of pragmatics, Edited by Jef Verschuern, Jan.ola Ostman and 
Jan Blommaert, 1995 P.113 
11 conceptual structures 
12 general cognitive mechanisms 
13 constraint 
14 cognitive constraint 
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ديگر مانند شنوايي، بينايي، بويايي، المسه و  حواس با اطالعاتي كه از شود زبان منتقل مي با كه را اطالعاتي
توان از زبان براي گزارش   نمي،اگر چنين سطحي وجود نداشته باشد. آوريم، تركيب نمود غيره به دست مي

 شنويم غيرممكن بينيم و يا مي چه مي مثالً صحبت در مورد اينكه ؛دادن دروندادهاي حسي استفاده كرد
  .شود مي

يك سطح بازنمايي  فقط كه به موجب آن 1 ساختار مفهوميةكند به نام فرضي مطرح ميرا اي  جكنداف فرضيه
 با هم حركتييعني سطح ساختار مفهومي كه در اين سطح اطالعات زباني، حسي و ؛ ذهني وجود دارد

  .شوند تركيب مي
 :2 شمرد  معناشناسي شناختي را چنين برمياصل اساسيِ شش پيتر گاردن فورس،

  ) ممكن و نه شرايط صدق در جهانهاي(ست از مفهوم سازي در يك مدل شناختي  امعنا عبارت - 1
 ).معنا مستقل از ادراك نيست(شوند   تعيين مي3اي شناختي عمدتاً به صورت ادراكيمدله - 2 
توان براساس يك  و نه نمادهايي كه مي(وپولوژيك قرار دارند  مكاني يا تي اشيامبنايعناصر معنايي بر - 3 

 .)نظام متشكل از قواعد، تعريفشان كرد
هاي تصوري از طريق   طرحواره)5اي و نه قضيه( هستند 4 تصوريةمدلهاي شناختي عمدتاً طرحوار - 4 

 غيرعادي و  يعني براساس چيزي كه در رويكرد سنتي امري؛شوند عمليات استعاره و مجاز ساخته مي
 .شود ي شمرده ميياستثنا

توان  نحو را نمي(كند  اي آن را تعيين مي معناشناسي در جايگاهي فراتر از نحو قرار دارد و تا اندازه - 5 
 )مستقل از معناشناسي توصيف كرد

به جاي آنكه طبق تعريف پارادايم ارسطويي (دهند   بروز مي6ثيرات نمونه نخستأمفاهيم از خود، ت - 6 
  .)رمبناي شروط الزم و كافي تعريف شوندب

ي است ي شناختي جا اعمال مدل معناشناسيِةترين حوز نويسد كه دقيق پيتر گاردن فورس در اين مقاله مي
  . مكانية حروف اضافة مثالً حوز؛ زبان به صورت تنگاتنگ با ادراك مرتبط باشد،كه در آن

شناسي همان مفهوم   معني-  به قول النگاكر- ن است كه شناختي ايشناسيِ  زبانهاي اساسيِ يكي از فرضيه
   .7سازي است

 يعني امكان ؛اي زبان است  بود كه هدف اصلي آن نشان دادن نقش نشانه8 شناختيگذار دستورِ النگاكر بنيان
اي  توان به صورت مجموعه رويكرد دستور شناختي را مي.  تواليهاي واجية مفهوم سازيها به وسيل9نمادپردازي

 سه در اين رويكرد. ور هستند  دانش زباني گويشكنندة ظام يافته از واحدهاي نمادين توصيف كرد كه بيانن
 واحدهاي واحد نمادين از ارتباط نمادينِ.  واحد واجي، معنايي و واحد نمادين؛بيني شده است نوع واحد پيش

                                                 
1 The hypothesis structure 
2  Gardenfors, Peter, “Some Tenets of Cognitive Semantics” , in Cognitive Semantics, Meaning and Congnitin, 
Edited by Allwood and Gardenfors, John Benjamins pub Co.1999 
3 Perceptual 
4 image schematic 
5 propositional 
6 prototype 
7 semantics is conceptualizatin 
8 cognitive grammar 
9 symbolizatin 
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در اين رويكرد واژگان، . شود يتشكيل م) يعني قطب واجي(و واحد واجي ) يعني قطب معنايي آن(معنايي 
 يدهند كه به طور طبيعي قابل تقسيم به اجزا ساختواژه و  نحو، طيفي از واحدهاي نمادين را تشكيل مي

  .يستندجداگانه ن
  : موجود براي توصيف هر سطح از ساختمان زباني عبارتندازموادِ  شناختيدر مدل دستورِ

  .بخشي از عبارات زباني موجود هستند واحدهاي معنايي، واجي و يا نمادين كه - 1
   ساختارهاي ممكن 1هاي انگاره سازي- 2
  سازي بين ساختارهاي مجاز  روابط مقوله- 3

 انگاره سازي عبارات موجود زبان كنندة شوند كه بيان ظاهر مي 2هاييساختارهاي دستوري به شكل قالب
ارهاي دستوري نيز ذاتي نمادين و بنابراين اين ساخت. كنند هستند و به كارگيري عبارات جديد را محدود مي

  .تر از معناي اقالم واژگاني است  گرچه معناي آنها معموالً انتزاعي؛معنامند دارند
شناسي به مثابه  كند كه دستور به مثابه مفهوم سازي است و به طور خاص نيز معني النگاكر تاكيد مي

توان از زبان به طرق مختلف بيان كرد كه اين  حد را مياين بدان معناست كه يك رويداد وا. سازي است مفهوم
شود كه در يك   هويدا مي، وقتينقش مفهوم سازي در زبان. گيرد سازيهاي مختلف سرچشمه مي از مفهوم

  . واحد براي بيان يك رويداد واحد، عبارتهاي مختلفي را به كار ببريمزبانِ
 4 ».دنامن  نيز مي3فرايند مفهوم سازي را منبطق سازي«

شناسي همواره اين ايده وجود داشته است كه نقش زبان، الگوبرداري از عناصر جهان خارج بر روي  در زبان
 خارج و عناصر زباني وجود  جهانِيبرطبق اين رويكرد ، تناظر يك به يك بين اجزا. صورتهاي زباني است

ري يك به يك عناصر موقعيت به شود بر كدگذا  جهان خارج به زبان مشتمل مي يعني الگوبرداريِ؛دارد
  .شود ساختارهاي زباني كه تحت كنترل قواعد صوري دستور انجام مي

 بلكه يك موقعيت خاص ؛شناسان شناختي معتقدند كه زبان، الگوبرداري مستقيم جهان خارج نيست اما زبان
 موقعيت، منجر به هاي مختلف كدبندي يك توان به طرق مختلف با الگوي زبان منطبق ساخت و شيوه را مي

  : 5به قول النگاكر. شود برداشتهاي مختلف از آن مي
هاي  توان به ذكر مشخصه  شناختي اين است كه معناي يك عبارت را نمي معناشناسيِيكي از ادعاهاي اساسيِ

رد  زباني اهميت داچيزي كه به همان اندازه براي معناشناسيِ.  مربوط به آن عبارت تغيير داد موقعيتِعينيِ
  دقيقِارزش معناييِ. كندتصوير   و آن را براي مقاصد بيانيمنطبقاين است كه فرد چگونه موقعيت مربوط را 

شود كه شامل سطح دقت توصيف موقعيت موردنظر ،   انطباق مشخص مييك عبارت از طريق ابعاد متعددِ
 به كار رفته در بيان آن 7يدگاهِ و اهميت نسبي موارد مختلف و د6زمينه، برجستگي ت و انتظارات پيشمفروضا

  .است
  .شود  تجربه ميسازيِ نظري ديگر وجود دارد كه منجر به مفهومة  شناختي يك سازشناسيِ اما در زبان

                                                 
1 schematizatin 
2 template 
3 construal operation 
4

  Cruse and Croft, 2004. P.40 
5  Langacker Ronald, “Concept, imageand symbol, The cognitive basis of Grammer, 2nd Edition, 2002 P.315 
6 salience 
7 perspective 
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   1 تصورية طرحوار- 2- 2
 شناختي به حساب شناسانِ  حائز اهميت در پژوهشهاي معنيهاي تصوري يكي از ساختهاي مفهوميِ طرحواره

  .آيند مي
ر  د.كه از پيروان مكتب روانشناسي گشتالت بود مطرح كرد) 1932(طرحواره را نخستين بار بارتلت  مفهوم 

مربوط به وقايع و رويدادها چگونه براي كاربردهاي بعدي در ذهن ذخيره  ال كه اطالعاتِؤپاسخ به اين س
 و با اشاره به اطالعات  دربافت تجربيات پيشين بود كه فهم و به يادآوري، عمدتاًبارتلت معتقد. شوند مي

  .2 را براي ساختار اين تجربيات پيشين به كار برد"طرحواره"ة وي واژ. گيرد مرتبط موجود در ذهن صورت مي
 تري از ساختِ هاي تصوري، سطح اوليه طرحواره«شناسي شناختي و به طور خاص از ديد جانسون  در زبان"

 تجربياتِ دهند و امكان ارتباط را تشكيل مي) تصوري استهاي  منظور استعاره(شناختي زير بناي استعاره 
  " .3آورند تري نظير زبان فراهم مي هاي شناختي پيچيده با حوزه ما را فيزيكي

. شوند درنظر گرفته مي  تصورية طرحوار" توي و بيرونِ،، رويِ، زيرِبااليِ" مانند ،روابط اساسي مكاني
  .شود  ما با دنيا گرفته مية است كه از تعامالت روزمراي  تصوري، ساختار اساسي و سادهةطرحوار

 ديگري قرار گرفته، ءهاي زيادي از يك شيء كه باالي شي  اصلي اين است كه از طريق تجربه مثالً نمونهةايد
شود كه ما بتوانيم  گيرد و باعث مي در ذهن ما شكل مي» باالي چيزي بودن «ة شناختي رابط الگويِةطرحوار

  . مكاني استفاده كنيمة كاربرد اين رابطم در موارد ديگرِاز اين مفهو
 ،هاي تصوري اي هستند كه از حوزه  الگوهاي  انگارهكنندة هاي تصوري بيان به طور كلي، طرحواره         

شوند كه ساختار بسياري از تجربيات بدني ما و  ناشي مي...  و 5، نيرو4 و ارتباطمسيرمانند ظرف و مظروف، 
  ).44: 2003، 6كرافت و كروز (دهند بيات غيربدني ما را از طريق استعاره تشكيل مينيز تجر

 به ويژه حروف اضافه - تصوري در ارتباط تنگاتنگ با مبحث حروف اضافهةشود كه بحث طرحوار مالحظه مي
وف  شناختي به مطالعات مربوط به حر اما بحث نظري ديگري كه در يك رويكردِ؛مكاني ملموس قرار دارد

  .ناميم  است كه آن را شكل و زمينه ميfigure- ground  بحثِربط دارد،اضافه 
  
 7زمينه/  شكل -3- 2

  8 را به صورت يك شكلء آن شي،كنيم  نگاه ميءبه لحاظ بصري هنگامي كه در محيط اطرافمان به يك شي
  .بينيم  مي،ستا اطرافش 9ةتر از زمين كه به لحاظ ادراكي برجسته

 11 . حدود يك قرن پيش معرفي كرد10تين بار روانشناس دانماركي رابينزمينه را نخس/ مفهوم شكل 

                                                 
1 image schema 
2  Nassaji, Hossein, “Schema Theory and Knowledge-based processes in Second Larguage Reading 
Comprehension” Language Learning , Vol 152. No 2. June 2001, Blackwell pub. 2002. PP. 439-440  

  373، ص 1379حوزه هنري، : شناسي، تهران ر معني صفوي كورش، درآمدي ب3
4 Link 
5 force 
6 Croft and Cruse 
7 figure- ground 
8 figure 
9 ground 
10 Rubin 
11 Ungerer. F and H.J. Schnid, “An Introduction to Cognitive linguistics, Longman Pub.1995. P.156 
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توانيم  در اغلب اوقات مي. پذير است زمينه اساساً انعطاف/ معتقد است ساختار شكل  )10: 2004 (تايلور
. ار دهيم و برعكسبار كانون توجه قر  اين،قبالً زمينه بوده را جا كنيم و آنچه هدركمان از شكل و زمينه را جاب

 ، زباني آن خاص به منظور بيانِةصحن/  سازماندهي يك واقعهة خود را در شيو،زمينه/  ساختار شكل]درزبان[
 اما در يكي ؛ واحد هستندة يك واقعكنندة مثالً در ساختارهاي معلوم و مجهول كه بيان؛ سازد نمودار مي

ساختار [در ديگري  و قي در زمينه قرار دارد است و مفعول منط1 فاعل منطقي، شكل]ساختار معلوم[
  .در زمينه قرار دارد ـ اگر بيان شود ـ ، مفعول منطقي، شكل است و فاعل منطقي]مجهول
  :كند  شكل و زمينه در زبان را چنين توصيف مي كليِمفهوم سازيِ )311: 2003 (تالمي

ا جهتش به عنوان يك متغير درنظر ، مكان و يمسير است كه پذير حركت  در حال حركت يا2شكل آن هويت
در چارچوب   يعني آنچه؛ ارجاع استةزمينه، نقط. شود و به دنبال ارزش خاص اين متغير هستيم گرفته مي

               . شود  نسبت به آن تعيين مي، شكل ، مكان و يا جهتِمسير داراي جايگاه ثابت نسبي است و 3اشاره
برخي از اين موارد ذكر  كهكند   عرضه ميز ويژگيهاي شكل و زمينهجدولي ا )316- 315: 2004 (تالمي 

  .شود مي
  

 شكل زمينه
كند با ويژگيهاي   به مثابه نقطه ارجاع عمل مي-1

اي كه از آنها براي تعيين ويژگيهاي  شناخته شده
  .گيريم مي  شكل كمكةناشناخت

  . ثبات مكاني بيشتري دارد-2
  . بزرگتر است-3
  .متر است داراي اهميت ك-4
  .شود  زودتر درك مي-5
زمينه قرار   پس از آنكه شكل درك شد، در پس-6

 .گيرد مي

مجهول و ) يازماني( داراي ويژگيهاي مكاني -1
  .اي است كه بايد تعيين شود ناشناخته

  . قابليت تحرك بيشتري دارد-2
  . به نسبت كوچكتر است-3
   . داراي اهميت بيشتر است-4
  .شود  ديرتر درك مي-5
 .تر است  پس از آنكه درك شد، برجسته-6

  
 مثالً داراي شكل و ؛رسد كه شكل نسبت به زمينه داراي برجستگي بيشتري است معموالً چنين به نظر مي

تحقيقات . رسد كه شكل در جلوي زمينه قرار دارد همچنين به نظر مي. صورت و ساختارمند است
شود و معنا، حس  به خاطر سپرده مي، شود  تشخيص داده ميتر شناسان نشان داده است كه شكل راحت روان

  .شود و ارزش زيباشناختي به آن نسبت داده مي
توان براساس روابط مكاني تعريف كرد كه معموالً از طريق حروف اضافه تحقق  شكل و زمينه را مية رابط
اين .  شكل و زمينه درك كردةتوان براساس رابط  مكاني را مية به زباني ديگر معناي حروف اضاف.دياب مي

                                                 
1 figure 
2 entity 
3 reference frame 
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رويكرد دوم يعني توانايي تبيين عبارتهاي زباني مانند حروف اضافه براساس مفاهيم شكل و زمينه است كه 
  1 . را به خود جلب كرده استي شناختشناسانِ توجه زبان

. اند ميده نيز ناLM يا landmark و زمينه را TR يا trajector شكل را ،شناسي شناختي معني تعاريف در
 در [Landmark. كند عمل مي،  زيرا زمينه به مثابه مبناي اشاره براي جهت؛نامند  ميlandmarkزمينه را 

. تر شكل و زمينه هستند  تبلور خاص مفاهيم كليLM و TR يعني مفاهيم ]. تحول استةلغت به معناي نقط
 به شكل و يا TR بنابراين ؛است شناختي متداول شناسيِ  در زبانLM و TRامروزه اين كاربرد خاص 

 به ديگر عنصر رابطه گفته LMكه   در حالي؛شود اي اطالق مي  رابطهترين عنصر در هر ساختارِ برجسته
  .شود مي

  : برگرفته شده توجه كنيد)206- 205: 2004 ( به مثال زير كه از تايلور
  تابلوي باالي مبل) 1
  مبل زير تابلو) 2

تفاوت دو عبارت در اين است كه يك موقعيت واحد را به . وقعيت واحد هستند  در مورد يك م2 و 1عبارات 
در ) مبل و تابلو(در واقع تفاوت، به برجستگي نسبي يكي از دو اسم . اند سازي كرده  منطبق،دو صورت متفاوت

ت دوم كه در عبار  در حالي؛در عبارت نخست، تابلو نسبت به مبل تعيين مكان شده است. گردد  برمي2 و 1
در عبارت ) 1987(با استفاده از اصطالح النگاكر . اين مبل است كه مكانش نسبت به تابلو تعيين شده است

 است و مبل landmark تابلو ،كه در عبارت دوم  در حاليlandmark است و مبل trajector تابلو ،نخست
Trajectorاست  .Trajector را به صورت اختصار TR و landmark را LMنويسند  مي.  

TRتر يك رابطه  عنصر برجسته(relation) بهكه  در حالي،وكانون توجه است  LM شود  ميتوجه كمتري .
گونه كه پيشتر اشاره شد معناي   منطبق بر تعاريف شكل و زمينه است و همانTR و LM تعريف النگاكر از 

  . تبيين كردTR و  LM  شكل و زمينه و يا ةتوان براساس رابط  مكاني را ميةحروف اضاف
  
  زبان فارسية بررسي حروف اضاف- 3
   نگاهي به مطالعات سنتي-1- 3

  :كند  عرضه ميرا از حروف اضافه  تعريف اينناتل خانلري
اي را كه اسم يا ضمير است، متمم اسم يا  كنند و عبارت يا كلمه كلمه يا عبارتي را به جمله اضافه مي... «

  2 ».دهند صفت يا فعل قرار مي
  :خوانيم چنين مي) 1364(در دستور جامع زبان فارسي، تأليف استاد عبدالرحيم همايونفرخ 

 حروف و كلماتي هستند كه تقريباً هميشه در جلو ،اين طبقه از حروف يا الفاظ)  مدخل حروف پيشيندر (-
 روي ميز، : چون؛ندشو ثر از آنها ميأآيند كه آن كلمات درحقيقت مفعول آنها يعني محكوم و مت كلماتي درمي

  )686 :همان(براي مردم، نزديك باغ و غيره 

                                                 
1 Ungerer F and H.J. Schrid , Ibid, P.160  

  76، ص 1377 انتشارات توس، : پرويز ناتل خانلري؛ دستور زبان فارسي؛ تهران2
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 آنهايي ، بيشتر اين گونه حروف مشترك....شين با اسم و قيد مشترك هستند  بعضي از اين حروف پي-
 پس، جلو، باال، تو و غيره و بعضي ، مانند درون، بيرون يا برون، پيش؛ زماني و مكاني دارندهستند كه داللتِ

  .)689 :همان( مانند غير، عقب، قبل و غيره ؛بي كه در فارسي مستعمل استكلمات عر
 حرفهاي وابستگي در زبان پهلوي و ة بازماند،در زبان فارسي) اضافه(حرفهاي وابستگي  اما به لحاظ تاريخي
جمع و  در مفرد و تثنيه و 1بندهايي  اسم با پيةگان در فارسي باستان كه حالتهاي هشت. فارسي باستان است 

يد يكيد و تأأكرد و بيشتر براي ت  حرفهاي وابستگي نقش مهمي ايفا نمي،شد مذكر و مونث نشان داده مي
 بدون اين حرفها هم حالت اسم در ، چه؛شد يش از اسم آورده ميپبرخي حالتها مانند حالت مفعولي و اضافه 

اهميت ) اضافه(ان، حرفهاي وابستگي  اندك اندك در سير تحول زب.گشت  آن آشكار ميةبند ويژ جمله از پي
در بيشتر جاها ، هاي هشتگانه رفته رفته از آخر اسمها افتاده  اسم در حالتةبندهاي ويژ  زيرا پي؛بيشتري يافت

  2 . برخي از حاالت اسم شدةحرفهاي اضافه نمايند
تي از يكي از اين   در ادامه به برخي تعاريف سن،از آنجا كه موضوع اين نوشتار بررسي حروف مكاني است

  :"رد" ة حرف اضاف:پردازيم حروف مي
  :خوانيم چنين مي» در«زير مدخل ) 244 :1373(در دستور پنج استاد 

  :در داراي چند معني است
 امروز در منزل ؛چند كتاب در خانه دارم:  ظرفيت راست و آن يا حسي و واقعي است چنان كه گويي - 1

يا فرضي و عقلي است در جايي كه ظرفيت محسوس . كنم ندگي مي در كشور خود به آرامش ز؛مانم مي
  .نكوكاران در آسايشند و بدكاران در رنج و زحمت:  چون؛نباشد

   مثل   نگه كرد رنجيده در من فقيه     نگه كردن عاقل اندر سفيه؛ سوي و طرف- 2
  ه بر سوختنزتو آيتي در من آموختن          زمن ديو را ديد   مانند؛"را"  به معنيِ- 3
  
   حروف اضافه در رويكرد شناختي-2- 3

) 2003(» شناسي المللي زبان المعارف بين ةدائر« كه در adpositions مدخلِة پلماس در مقال مارتين هاس
  :نويسد  چنين مي،چاپ شده

، بزارا ، ن روابطي چون مكا؛كنند  بيان ميمحمول رااعضاي اين گروه معموالً روابط ملموس عبارات اسمي با 
 در زبان to و of مانند 3 دستوريةتوانيم بين حروف اضاف از نظر معناشناختي مي. وري و علت همراهي ، بهره

 ة روابط نحوي بسيار انتزاعي هستند و حروف اضافكنندة ن كه بيا] در زبان فارسي"را"و يا [انگليسي 
  .5  مثل جلوي، عقب، زير و روي تمايز قائل شويم4ملموس

                                                 
1 termination 

  10-9، ص 1367سعدي، تهران :  تهران كتاب حروف اضافه و ربط،خطيب رهبر، خليل؛ دستور زبان فارسي؛2
3 grammatical adpositions 
4 concrete adpositions 
5

  Haspelmath martin. Adpositions, in “International Encyclopedia of linguistics, 2003, P. 39-40  
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» زماني «ة نامي از رابط، اينكه در اين تعريف در ميان روابطي كه حروف اضافه بر آنها داللت دارند جالبةنكت
اين همان .  مكاني در نظر گرفته شده استةاي از رابط خورد و اين رابطه به سادگي زيرمجموعه به چشم نمي

  .اند ناميده 1زمان به مثابه مكانة آن را استعار) 1980(چيزي است كه ليكاف و جانسون 
  :خوانيم  حروف اضافه چنين ميمدخلِ در شناسي روتليج از سوي ديگر در فرهنگ زبان و زبان

بين مقوالت تجربه  و مقوالت  تواليِ  بر،شناسي شناختي  شناختي و به طور كلي زبانشناسيِ در واقع معني
از سوي ديگر .  است2ربيات بدنيكند و اصل اساسي در اين رويكرد، تجربه و به طور خاص تج كيد ميأزبان ت
اي است كه از ابتداي تولد با آن روبرو هستيم و   حوزه. ماستةهاي اساسي در تجرب  مكان از حوزهةحوز

 ذهني استفاده استعاريِ  مبدأ در عملياتةروست كه از آن به عنوان حوز كنيم و هم از اين دركش مي
 معنايي را براساس تر مانند مفهوم زمان ويا مفاهيم انتزاعيِ يهاي انتزاع به اين معنا كه برخي حوزه؛ كنيم مي

 2در طي « مثل ؛كنيم براي بيان ظرفيت زماني استفاده مي» در«مثالً از حروف اضافه . كنيم آن درك مي
 ؛گيريم و يا از همين حروف اضافه براي بيان مفاهيم انتزاعي مدد مي» ام سال گذشته سخت درس خوانده

  ."نج و مشقت بزرگ شداو در ر"مثل 
 چرا كه ؛شود كيد ميأ اشتراكات زبانها تبراز سوي ديگر يكي از نتايج اتخاذ رويكرد شناختي اين است كه 

 ارتباطاتي –شوند و قرار است نيازهاي اطالعاتي   زبانها از ذهن بشر ناشي مية هم،مطابق رويكرد شناختي
كم   اصول تجربيات او نيز بايد يكي يا دست،بشر يكي است بنابراين چون ساختار ذهن ؛بشر را مرتفع سازند

  . بسيار مشابه باشد و بنابراين مفاهيم شناختي بايد در زبانها بسيار مشابه باشند
 ةهاي تصوري خاص، مانند طرحوار با اين ترتيب رويكرد شناختي از يك رو با مدد جستن از برخي طرحواره

كند و البته از اين حروف اضافه در   را تبيين معناشناختي مي5اني حروف اضافه مك4ة مسير و طرحوار3ظرف
 ةكند و از سوي ديگر نيز معتقد است كه كاربرد حروف اضاف  مفهوم زمان را نيز ايفاد مي،كاربردي استعاري

ها  اره زيرا استفاده از اين طرحو؛ها بسيار مشابه استندر زبا ـ اي تر و غيرحاشيه الاقل در معاني اصلي ـ مكاني
  . ذهن بشر است شناختيِيك ويژگيِ

  7 .توان به صورت زير نمايش داد  را مي6 ظرف و مظروفةطرحوار
  
  

اين .  ما از ظرف و مظروف است ةويژگيهاي منطقي است كه مبتني بر تجرب   مجوعه اياين طرحواره داراي
  :ويژگيها عبارتنداز

رخي چيزها داخل ظرف هستند و برخي خارج آن و هر  يعني ب؛كنند ها، نوعي حدفاصل ايجاد مي ظرف) الف
  . يا داخل و يا خارج ظرف:تواند در يكي از اين دو سو باشد چيز فقط مي

                                                 
1 time as space metaphor 
2 embodied experiences 
3 container schemata 
4 path schemata 
5 spatial prepositions 
6 containment schema 
7

  Saeed, John I, Semantics, Blackwell Publishers, 1997. P.309  

x
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  x آنگاه، باشدzدرون ظرف بزرگتر  y باشد و y ظرفِ درونِ xاگر .  است1ويژگي ظرف و مظروف گذرا) ب
  . است zدرون

نفسه در قالب ظرف و   به مفاهيم انتزاعي كه في2هاي مفهومي ارها استفاده از استعتوان ب  فوق را ميةطرحوار
  :به مثالهاي زير توجه كنيد. داد آيند نيز تسري  مظروف در نمي

  . بد دردسري گير كردمتوي -
  . به اطالع شما خواهد رسيد8 ساعت در مشروح اخبار -

» دردسر«شود كه اسم معناي  ميمالحظه . به مثابه ظرف در نظر گرفته شده است» دردسر« نخست ةدر جمل
 استعاري از آن توانسته ة ظرف و استفادة در واقع ذهن با مدد جستن از طرحوار.يستداراي ويژگيهاي ظرف ن

به مثابه ظرف در نظر گرفته » 8ساعت « دوم نيز ةدر جمل. يك مفهوم انتزاعي را قابل درك و قابل بيان كند
كه ويژگي اصلي و اساسي ظرف  ـ داراي حجم» 8ساعت «و » دردسر« واقع كه در عالمِ  در حالي؛شده است

  .نيستنداست ـ 
اين . است 3مسير ة طرحوار، شود  حروف اضافه استفاده مي شناختيِ ديگري كه از آن در تبيينِةطرحوار
  :شود نمايش داده مي صورت اين ه بهرطرحوا

  راه             
  

برخي .  استحركت  جهتةعالو ه و مسير حركت ب (B)ايان پة، نقط (A) آغازةنقط اين طرحواره داراي
  :استر  قرا اينويژگيهاي اين طرحواره به

  . مستلزم گذشتن از ساير نقاط واقع در مسير است B به Aرسيدن از) الف
  .كنيم  زمان بيشتري صرف مي،رويم هرچه در راه جلوتر مي. اين طرحواره با زمان مرتبط است) ب

 به عنوان .شود تر به كار برده مي هاي مفهومي براي بيان مفاهيم انتزاعي  استفاده از استعارهاين طرحواره نيز با
  :مثال به جمالت زير توجه كنيد

  .ام  از عيد تا حاال هيچ درس نخوانده-
  . زگهواره تا گور دانش بجوي-

 نه كه از جمالتگو يابند؟ همان  در زبان چگونه تجلي مي"مسير"و  "ظرف و مظروف" ةاما دو طرحوار
 ةو طرحوار» توي و بيرون، در «ة حروف اضاف ظرف و مظروف از طريقِة طرحوارتوان دريافت، گفته مي پيش
  .شوند و كلمات مترادف آنها بيان مي» طي، تا، از «ة اضاف از طريق حروفِمسير

  
  توي/  درة حروف اضاف-2-1- 3

 (LM) ديگر ء يك شيدرونِ (TR) ءه در آن يك شي براي اشاره به موقعيتي است ك"توي/ در"كاربرد اصلي 
  .گيرد جاي مي
  : در زبان فارسي دقت كنيد"توي/ در " هايي از كاربردِ به نمونه

                                                 
1 transitive 
2 conceptual metaphors 
3 path schema 

A B 
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  .گرديم  و ما تشنه لبان ميدر كوزه آب  - 1
 .پيچيد توكوچه صداش  - 2
 .خودش باشهتو حال بذار  - 3
 .كسي بوددر انتظار  - 4
 .سرد زمستانيدر شب  - 5
 .ندارددر بساط آه  - 6
 .كنيم روز خوشي را براي شما آرزو ميايان اين بخش خبري در پ - 7
 .نيستدر انتقام لذتي است كه در عفو  - 8
 .زير لبست ةدر خند قوت جان حافظش  زند      آنكه ناوك بر دل من زير چشمي مي   - 9

 . توستةهمه گلبانگ عاشقاندر چمن وصل گل اي بلبل صبا خوش باد       كه  هدلت ب -10
.  استطيف وسيعي از كاربردهاي حرف اضافه در زبان فارسيدهندة   نشانشود مشاهده مي مثالهااين آنچه در 

 ةكاربرد اين حرف اضافه است كه كامال با الگوي طرحوار 1ي اعالة شماره يك نمونةبه عنوان مثال جمل
  كه شيء ديگري است، شيء مادي داراي ظرفيت است و آب،كوزه.  مطابقت دارد "در" ة حرف اضافتصوريِ

 زيرا نه كوچه ؛گيرد  تصوري فاصله مية دوم كمي از مدل طرحوارة شمارةما جمل؛ اگيرد درون آن جاي مي
هاي بعدي هم از   نمونه.درون آن جاي گيرد داراي ظرفيت مشخصي است و نه صدا شيء فيزيكي است كه

شب  . دارندحجم و ظرفيت ن مفاهيم انتزاعي هستند و "حال و انتظار" بيشتري دارند ةاي فاصل مدل طرحواره
  بعدي همة در نمون. به صورت استعاري ممكن استفقطنيز مفهوم زماني است و نسبت دادن ظرفيت به آن 

به همين ترتيب بخش خبري . گيرد درون بساط جاي نمي آه ـ  حتي اگر بساط را داراي ظرفيت فرض كنيمـ
داراي ظرفيت نيست و از   است2نيز با آنكه اسم ذاتچمن . ، عفو ، انتقام و خنده نيز مفاهيم انتزاعي هستند 

 ةشود كه كاربرد اين حرف اضافه به الگوي طرحوار مالحظه مي. گيرد درون آن جاي نمي سوي ديگر گلبانگ
 جمالتي كه كم و بيش با الگوي  وشود و اين حرف اضافه به صورت استعاري در عبارات تصوري محدود نمي

  .شود  كار برده مي هدارند نيز ب تصوري شباهت ةطرحوار
  : زير را در نظر بگيريد ةحال سه جمل

  . آب توي ليوان است- 1
  .شد  صداش توي باغ شنيده مي- 2
  . انگشتر توي انگشتش دارد- 3

» توي «ة حروف اضاف تصوريِةشود كه جمالت به ترتيب و تدريجاً از حالت وصف شده در طرحوار مالحظه مي
در . درون آن جاي دارد  اول، ليوان به مثابه ظرف در نظر گرفته شده و آب واقعاًةملدر ج. گيرند فاصله مي

ين است كه باغ  اول اة دوم با جملة اما تفاوت جمل؛ دوم نيز باغ به مثابه ظرف در نظر گرفته شده استةجمل
 اصلي طرحواره  بنابراين از وضعيت؛ نيست و حدود آن الاقل از جهت باال مشخص نيست3مانند ليوان محدود

در . گيرد درون انگشت قرار نمي  زيرا انگشتر واقعاً؛تري است  جالبة سوم نمونةجمل. كمي فاصله گرفته است
                                                 

1 Prototype 
2 Concrete 
3 bounded 
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گيرد و اين جمله از مدل طرحواره دور است و حالتي  درون انگشتر جاي مي واقع اين انگشت است كه
  . دارداي حاشيه

 حتماالّ پس ا؛فه در زبانها مشترك يا بسيار شبيه است حروف اضا اصليِةهمانطور كه گفته شد طرحوار
كنند داراي معادلي مشابه در زبانهاي ديگر   حروف اضافه استفاده ميجمالتي كه از معناي اصلي و كانونيِ

  : باال را در زبان انگليسي در نظر بگيريدة سه جملةحال ترجم. ندهست
1- The water is in the glass. 
2- His\ Her voice was heard in the garden/all over the garden. 
3- She has a ring on her finger. 

 مربوط بود ، در معادل ة حروف اضاف تصوريِرة نخست كه برابر با الگوي طرحواةشود كه جمل مشاهده مي
 دوم كه ةجمل. توي زبان فارسي است/  استفاده كرده است كه دقيقاً برابر با درinانگليسي از حرف اضافه 

 سوم در مثالهاي انگليسي با معادل ةاما جمل. حالتي بينابين داشت در صورت انگليسي خود نيز چنين است
 استفاده كرده است كه در فارسي on از اين لحاظ كه از حرف اضافه ؛زبان فارسي خود كامالً متفاوت است

 است و در فارسي توي آن و اين همه در گويي در انگليسي انگشتر روي انگشت فرد. است» روي«برابر با 
اين عدم هماهنگي از آن روست كه . رود حالي است كه در واقع اين انگشت است كه در درون انگشتر مي

شود كه هرچه از  پس مالحظه مي.  حروف اضافه استفاده نكرده بود نخستينِةجمله از معناي اصلي و نمون
 مفهوم به صورتهاي متفاوتي بيان ،مال آنكه در زبانهاي مختلفشويم احت معناي اصلي حروف اضافه دور مي

  .گيرد شود قوت مي
  
   نتيجه گيري-4

هايي است كه در رويكردهاي   آن دسته پديدهة شناختي به معنا، مطالع رويكردِبرخي دستاوردهاي اساسيِ
 مانند بحث استعاره، ؛ندو يا به حاشيه رانده شده بود  گشتاري ناديده انگاشته- صوري مانند رويكرد زايشي

  .مفهوم شكل و زمينه و تبيين معنايي حروف اضافه
گويند و حداكثر مفاهيم كانوني  شناسي ساختاري و زايشي چيز زيادي در مورد حروف اضافه به ما نمي زبان

 شمرند و پيچيدگيهاي فراوان حروف اضافه را  برمي،نظر وجود دارد حروف اضافه را كه در موردشان اتفاق
 انطباق و مفهوم شكل  هاي تصوري،  شناختي با مدد جستن از مفهوم طرحواره ليكن رويكردِ؛گيرند ناديده مي

  .كند تر تبيين مي تر و كلي و زمينه، حروف اضافه را به صورت دقيق
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