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،  ای معنايی است. در اين رويکرد تکواژ شناسی شناختی اين است که هر واحد زبانی دارای شبکه     يکی از مفاهیم اصلی در زبان 
ساخت  ستوری، ه مقوالت و  صورتی از واحدهای نمادين دارند. از اين منظر، پی های د ست مگی  ها  نیز معانی خاص خود را  ب

ــت همانند مقوالت واژگانی، مقولهافزايند. پیدارند که آن معنا را به گروه میزبان می ــکیلبس   دهد که همة معانیمی ای را تش
های پرکاربرد در گويش تنگســتانی  بســتيکی از پی /ku/. کندمی بندیاند، ردهآمده خود را که حول يک معنای مرکزی گرد

ی،  شناسی شناخت   شود. اين مقاله در چارچوب معنی های اسم، صفت و مصدر متصل می    های مختلفی با مقولهاست که به پايه 
پردازد. هد  اصلی اين پژوهش، اين است که نشان دهد، معانی  بست میدر نقش پی /ku=/به بررسی مفاهیم گوناگون مقوله 

ست پیگوناگون  ست.       /ku/ ب شبکة معنايی آن ممکن ا ست و ارائة  صادفی نی شان می    ت صل از اين تحقیق ن ه  دهد کنتايج حا
بست حول يک محور و يک معنای سرنمونی    ارای شبکة منسجمی است که در آن، مفاهیم گوناگون اين پی    د /ku/بست  پی

 اند.يعنی معرفگی است که در قالب ساختار شعاعی قرار گرفته

 .شعاعی، گويش تنگستانی لةشناسی شناختی، مقو، معنی/ku/ساز بست معرفهپی :هاواژهکلید
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 . مقدمه1

ها را به دو دستة (، اسم1397( و گیوی  1373فرشیدورد   دستورنويسانی چون

لفظی »است:  ( در تعريف معرفه آورده1397اند. گیوی  کردهمعرفه و نکره تقسیم

ها زبان«. که بر مفهوم مشخصی داللت دارد معرفه و در غیر اينصورت، نکره است

جويند. ی بهره میها و عالئم مختلفدادن معرفه از فرايندها برای نشانو گويش

( بر اين باورند که در زبان فارسی نوشتاری معیار، 1395کريمی دوستان و تجلی  

عنوان نشانة شناختگی در اسم معرفه فاقد نشانه است و آن چیزی که گاهی به

کار گرفته ای به ای در زبان فارسی معیار و حتی فارسی محاورههای ويژهبافت

شود. زبان انگلیسی می برده کار که به صورت اختیاری بهشود، الزامی نبوده، بلمی

حر  مزبور به  .کنداستفاده می« the»برای نشان دادن معرفگی، از حر  تعريف 

کند. در زبان آلمانی، حرو  تعريف شود و اسم را معرفه میابتدای اسم افزوده می

«der» ،«die » و«des »مونث و خنثی بهدادن اسم مذکربه ترتیب، برای نشان ،

معرفگی را  /ku/بست کارگیری پیشوند. گويش تنگستانی نیز با بهمی کارگرفته

ر از های ديگبست که با تظاهرهای متفاوتی در گويشگذارد. اين پیبه نمايش می

ی گويش لری بويراحمد، /u=/، گويش کرمانی eku=/ /جمله، گويش اردکانی

/=ku/ و /=u/ ريوه ، گويش لری باالگ/=ke/گويش بهبهانی ،/=æku/ گويش ،

های بسترود، در گويش تنگستانی نیز يکی از پیو ... به کار می /kæ=/شوشتری 

شدن به کلمات، مفاهیم مختلفی را که سرآمد آن، پربسامدی است که با افزوده

حسینی و (. 1383 بودی،کند  زندهمفهوم معرفگی است، به پاية خود منتقل می

( گويش تنگستانی را يکی 21:  1387( به نقل از  حاجیانی، 1396شناس  يزدان

 هایهای جنوب غرب و شاخة گويشهای ايرانی دستة غربی، گروه گويشاز گويش

ای ههای استان بوشهر به لحاظ برخی شباهتکنند. گويشناحیة فارس معرفی می
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شوند و گويش الی و جنوبی تقسیم میدستوری و واژگانی، به دو دستة شم

(. 21: 1387گیرد  حاجیانی، های جنوبی قرار میتنگستانی در دستة گويش

عنوان به /ku/بستبنابراين، اين مقاله بنا دارد به بررسی ساختار درونی معنايی پی

مقولة شعاعی با استفاده از ديدگاه شناختی و به طور خاص، در چارچوب معنی

بپردازد. اين پژوهش در پی پاسخ به اين سؤال  1انی و نظرية سرنمونیشناسی واژگ

بست مزبور دارای چه ساختار معنايی است و است که در چارچوب شناختی، پی

هستند.  3ایيک حاشیه، و کدام2يک سرنموناز میان مفاهیم مختلف آن، کدام

رانی ان و پژوهشگبخش پیشینة مطالعات، به محقق ربرای نیل به اين هد ، ابتدا د

اند و سپس، در بخش مبانی نظری شود که در اين زمینه تحقیقاتی داشتهاشاره می

ا شود. نگارندگان بشعاعی و سرنمون داده می لةمقو ةبه اختصار توضیحاتی دربار

اتخاذ روش کیفی ـ توصیفی و با استفاده از مبانی نظری شناختی و به طور خاص، 

دهد، به دنبال يافتن نظری پژوهش حاضر را شکل میمقولة شعاعی که چارچوب 

 پاسخ الزم به پرسش تحقیق هستند.

 

 . پیشینة مطالعات2

يکی از مفاهیم مورد توجه در رويکرد شناختی، مقولة شعاعی است. در اين نظريه، 

مقوالت مختلف موجود در هر مجموعه دارای ساختار شعاعی و عضويت مدرج 

ها وجود ندارد و اعضاء بر روی پیوستار قرار جموعههستند، مرز مشخصی برای م

های شاخص آن دارند؛ به اين صورت که يکی از اعضای مجموعه که دارای ويژگی

                                                           

1. protypical theory 

2. prototype 

3. peripher 
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گیرد و اعضای ديگر، بسته به میزان برخورداری دسته است، در مرکز دايره قرار می

ن بسیاری شوند. محققاهای خاص، به مرکز نزديک و يا از آن دور میاز آن ويژگی

های ديگر به بررسی ساختار شعاعی عناصر زبانی در زبان فارسی معیار و زبان

ولی شوربختانه، پژوهشی در اين زمینه در گويش تنگستانی يافت نشده  ،اندپرداخته

حر  تعريف معرفه که در اين پژوهش مورد  ةهای اندکی در زمیناست، بجز پژوهش

 هايی انجامپژوهش های ايرانی و خارجیگويشتوجه بوده است. دربارة برخی از 

هايی با حر  تعريف معرفه در گويش تنگستانی دارند و ها و تفاوتشده که شباهت

در اين پژوهش از آنها استفاده شده است. بنابراين، در اين بخش، در دو قسمت 

ه سخن بهايی که در زمینة حر  تعريف معرفه انجام گرفته، مجزا، ابتدا به پژوهش

شعاعی  لةمقو ةهايی که در زمینآيد و سپس، در قسمت دوم به پژوهشمیان می

 شود.های ديگر انجام گرفته است، اشاره میدر برخی از عناصر زبانی در گويش

 

 . پیشینة مطالعات در زمینة حرف تعريف معرفه1 2

دکان حر  تعريف معرفه در گويش ار»( در بررسی 1395دوستان و تجلی  کريمی

معرفی  /ku(e)=/نشانة معرفگی در اين گويش را « گرافارس در چارچوب کمینه

 آن  /ketâb=eku/گیرد؛ مانند کنند که بعد از اسم و يا گروه اسمی قرار میمی

/ نیز استفاده u=/  آن خانه(. در اين گويش از نشانة معرفگی/ xuna=kuکتاب(، /

لحاظ اينکه اين پژوهش در چارچوب به گردد.شود که تنها به صفت اضافه میمی

ای به معانی مختلفی که ممکن است اين دو تکواژ گرا انجام گرفته است، اشارهکمینه

کنند، نشده است. تمايز ديگر آن در گويش تنگستانی، خود منتقل  ةبه عنصر پاي

 است. شباهت /ku(e)=/بوده و حال آنکه در گويش اردکانی /= ku(o)/ حر  تعريف
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به عنوان حر  تعريف معرفه به کار  /u=/اين است که در هر دو گويش  نها درآ

 شود.رود که به صفات متصل میمی

يکی از « در گونة زبانی کرمانی /u-/بررسی وند »( در 1391مقدم  شريفی

 داند. اين وند با پیوستنساز بودن آن در اين گويش میکارکردهای اين وند را، معرفه

ای متنوع از مفاهیم مختلف چون تصغیر، موسی بسیاری، مجموعهبه عناصر قا

صمیمیت  تحبیب(، تحقیر، فراوانی، دارندگی، تشبیه، توصیف و معرفگی را پديد 

بست در گويش کرمانی مانند تصغیر، شدة اين پیآورد. برخی از مفاهیم ذکرمی

گستانی يش تنبست در گوصمیمیت  تحبیب(، تحقیر و معرفگی در کاربرد اين  پی

است که در گويش کرمانی،  نشده اما در اين پژوهش روشن ،شودنیز ديده می

ای است. عالوه بر آن، م يک حاشیهشده، معنای اصلی و کداکدامیک از معانی گفته

کلمات دستوری گوناگون از جمله اسم، صفت،  بست در گويش کرمانی بهاين پی

گويش تنگستانی، اين وند فقط به اسامی خاص شود و حال آنکه در قید اضافه می

 شود.و صفات متصل می

ضايی و خیرخواه    شی با عنوان  1394ر سی ترتیب واژه در    رده»( در پژوه شنا

ــاره« گويش لری بويراحمدی  ای کوتاه به حرو  تعريف معرفه در اين گويش    اشـ

نان تکواژهای    کرده ند. آ به  /u=/و  /ku=/ا ــاز در اين هعنوان تکواژهای معرف  را  سـ

 اين(  [I] آن( و  [:u]های اشاره اند. همچنین ترکیبی از صفتگويش معرفی کرده

ــوندهای تکیه ــی ديگر برای معرفه  [ho-]و  [yo-]،  [vo-]دار به همراه پس را روش

ای به معانی که ممکن اســـت کنند. در اين پژوهش اشـــارهکردن جمالت ذکر می

ــاز مذکور به پ   تکواژهای معرفه   ــده   سـ ــت. تکواژهای  اية خود منتقل کنند، نشـ اسـ

در گويش لری بويراحمدی عیناً در گويش تنگستانی نیز  /u=/و  /ku=/ساز  معرفه
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شباهت دارند، ولی تکواژ معرفه به کار می که در گويش  /oku=/ساز  روند و با هم 

 شود.نمی در گويش لری بويراحمدی ديده ،تنگستانی وجود دارد

( حر  تعريف معرفه در گويش بهبهانی را 1395و همکاران  شیروان حامدی

/=æku/ مانند: ،ندنکمعرفی میketab=æku  ،)کتاب mærd=æku  )مرد . 

کنند که بعد از اسم ذکر می /kæ=/آنان حر  تعريف معرفه در گويش شوشتری را 

 . خانه( xune=kæ مرد(،  Mir=kæ مانند: ،آيدمی

شده تشابهی با حرو  تعريف معرفه های گفتهحرو  تعريف معرفه در گويش

شوند، حال آنکه در در گويش تنگستانی نداشته و به انواع کلمات اضافه می

يه های متفاوتی به پاهای آوايی مختلف، با واجگونهگويش تنگستانی، در محیط

 شوند.متصل می

داند. می /ke=/( حر  تعريف معرفه در گويش لری باالگريوه را 1397موسوی  

صفت، قید و ... می    سم،  شی ی    اين تکواژ به ا شخص يا  شاره دارد پیوندد و به  ه ک ا

ضمیر ملکی      شترکی از آن دارند. اين تکواژ زمانی که به  شنونده دانش م گوينده و 

شــود. اين بدان معناســت که حر  تعريف تبديل می /kæ=/به  ،شــودمتصــل می

صورت  در اين گويش دارای تکواژگو /ke=/ معرفه ست. نکتة   /kæ=/نة ديگری به  ا

سه با تکواژ معرفه قابل ست    تمايز اين تکواژ در مقاي ستانی، اين ا  ساز در گويش تنگ

 حال آنکه در گويش ،شود که به تمامی کلمات با مقولة واژگانی متفاوت متصل می 

به  /u=/ساز  تنگستانی اگر کلمات اسم خاص يا صفات باشند، حر  تعريف معرفه     

 شود.متصل میآنها 

 



 13 يزدانی سعید و باباساالری زهرا زاده،شر  محمدحسین شناس،يزدان حیدر /...يیمعنا شبکه یبررس

 

 . پیشینة مطالعات در زمینة مقولة شعاعی2 2

اند که در رويکرد شناختی ای نشان داده( در مقاله1387راد  گلفام و يوسفی

برای معانی متفاوت يک عنصر چندمعنا مثل حرو  اضافه، شبکة شباهت 

به اين صورت که برخی معانی اصلی و مرکزی  ؛شودخانوادگی در نظر گرفته می

 های شناختی به معنایشوند و برخی ديگر جانبی و به واسطة مکانیسمفرض می

 گردند.اصلی مرتبط می

سخ مهند    ضافه مکانی   »( در پژوهشی با عنوان  1389را بررسی معانی حرو  ا

ساس معنی    سخن بر ا شناختی     فرهنگ  سی  صول    « شنا ضمن معرفی برخی از ا

ــتعاره، م    بنیادی زبان   ــناختی، چون اسـ ــی شـ ــناسـ المعارفی،  ةيرجاز، معنای دا  شـ

ضاهای ذهنی، آمیز   مقوله سرنمون، ف سی چند   ةبندی، نظرية  مفهومی و ...، به برر

ــافه از جمله  ــناختی « روی»، «از»، «توی»حر  اضـ ــناســـی شـ از منظر معناشـ

پردازد. او با برشمردن معانی متفاوت هر يک از حرو  اضافه مذکور، اين معانی   می

شعاعی م    صل مقولة  سرنمون و معانی ديگر را  یرا حا داند که يکی از اين معانی را 

 کند. ای قلمداد میبه عنوان معانی حاشیه

« از»( به بررسی شناختی شبکة معنايی حر  اضافه 1390زاهدی و زيارتی  

( را برای تعیین Tyler & Evan, 2003های تايلر و ايوانز  اند. آنان مالکپرداخته

 شده به ذهن، مفهوم دارای بیشترين بسامد وعنای متبادرمفهوم سرنمون  اولین م

ين اند که او به اين نتیجه رسیده ...( را برای اين حر  اضافه مورد استفاده قرار داده

 برخوردار است. « از»الگو از کارآمدی الزم برای تعیین سرنمون حر  اضافه 

ز توسط نی« اختیگاه با رويکرد شنـساز بررسی شبکة معنايی پسوند مکان»

( انجام شده است. آنان در اين پژوهش به معانی مختلفی 1391رضائی و رفیعی  
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با « محل انجام دادن عمل خاص»کنند و معنای اشاره می« گاهـ»برای پسوند 

عنوان معنای سرنمونی توجه به بسامد باال و مالحظات کاربرد شناختی را به

 کنند. معرفی می

 ( به بررسی پسوندهای صفت ساز فاعلی 1391 فام و گلکربالئی صادق 

ای بندی، حوزهاز منظر مقوله« ارـ»، «اـ»، «کارـ« »گرـ»، «گارـ»، «انـ»،«ندهـ  »

های آنان نشان داد که پسوندهای صفت اند. نتايج بررسیسازی پرداختهو مفهوم

ساز ز: پسوندهای صفتاند ابندی بر سه گونه هستند که عبارتلحاظ مقولهفاعلی به

ه در ساز صفتی، کهای صفتبستساز اسمی و پیهای صفتبستباريشه فعلی، پی

های برگرفته از ريشه فعلی زايايی و کاربرد بیشتری در زبان بستاين میان پی

 شوند. فارسی دارند و به عنوان سرنمون قلمداد می

پردازد که بست میپی 40پیشوند و  30( به بررسی شناختی 1392حیدری  

 ظريةبندی در نتوان با استفاده از مقولهـ می1نتايج اين پژوهش نشان داده است: 

توان برای ـ می2سازند تقسیم کرد؛ ای که میشناختی، وندها را براساس نوع مقوله

ـ با توجه به نوع برداشتی 3ای در نظر گرفت؛ های پايهوندهای زبان فارسی حوزه

توان آنها را به صورت تقابل دوتايی برای مفاهیم شود، میندها میکه از مفهوم و

 شده از هر وند تعريف کرد.برداشت

شفیعی    شی تحت عنوان  1392مقدم کیا و  ساختواژی و    »( در پژوه سی  برر

ست کوچک    شناختی پی ب سی « چه»ساز  معنا در تحلیل معنی وند « در زبان فار

همان « چه»بست  دارد: معنای اصلی پی در زبان فارسی بیان می « چه»ساز  کوچک

کند که پرکاربردترين معنای ياد می« نوع کوچک»به  1معنايی است که ژورافسکی  

ست و معانی ديگری چون   سبت »، «شباهت »آن ا را دارد که معانی « تحقیر»، «ن

                                                           

1. Jurafsky 
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شیه  صلی        ای آن قلمداد میحا شعاعی پیرامون معنای ا ساختار  صورت  شود که به 

 آن در ارتباط است.  قرار گرفته، با

« سر»و « در»( شبکة معنايی حرو  اضافه 1392مهند و رنجبرضرابی  راسخ

شناسی شناختی و در زمینة های زبانرا مورد بررسی قرار داده، با تکیه بر بحث

چگونگی درک حوزة انتزاعی، به بررسی رابطة زمان و مکان در دستور فارسی 

معانی مختلف حرو  اضافة فوق الذکر از  اند. آنان پس از استخراجپرداخته

(، Tyler & Evan, 2003فرهنگ سخن، با استفاده از معیارهای تايلر و ايوانز  

معنای اولیه و معانی متفاوت هر حر  اضافه را معین و در نهايت شبکة معنايی 

 اند. آن را رسم کرده

در  «با»اضافة  ( به بررسی شناختی شبکة معنايی حر 1392مختاری و رضائی     

اند که معانی مختلف حر  اضافة اند و به اين نتیجه رسیدهزبان فارسی پرداخته

های گوناگون اين حر  اضافه تصادفی نبوده، اين معانی دارای شبکة در بافت« با»

و اين حر  اضافه در آن مفاهیم گوناگون در قالب سه  هستندمعنايی منسجمی 

حور ، حول م«وضعیتی»و « تقابلی»، «توافقی»ة خوشة معنايی مختلف يعنی خوش

يک معنای سرنمونی که همان مجاورت و همراهی است، در قالب ساختار شعاعی 

 . ستا گرفته قرار

صر  کاربردشناختی »( در پژوهش ديگری با عنوان 1394نجفیان و همکاران  

ی اشاره ارسساز در زبان فهای نسبتبستبه پی« های نسبت در زبان فارسیبستپی

سبت های نبسترا پی« ی، ينه، گان، گانه، انه، ئیه/ يه»کنند. آنان وندهايی چون می

ای ها به واژه، غیر از مفاهیم هستهبستمعتقدند با اتصال اين پی و معرفی کرده

ای از قبیل دارندگی، در بعضی کلمات، مفاهیم حاشیه« مربوط به»و « منسوب به»
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میت، واسطه و کمرتبه، شیوه، محدود،  ، منشأ، جهت، غايت،شباهت، امکان، الزام

 شود.غیره نیز برداشت می

ل معناشناسی شناختی ( در پژوهشی با عنوان: تحلی1395افراشی و کوشکی  

 آنان ابتدا معانی اين پیشوند را از منظر اند.در زبان فارسی پرداخته« پیش»پیشوند 

شبکة شعاعی، دو خوشة  پس، با ترسیماند و سشناختی مورد بررسی قرار داده

معنايی مرکزی اين وند را مشخص نموده و معانی ديگری را که از اين دو خوشة 

 اند.اند، معرفی کردهمرکزی منتج شده

کاربست نظريه »( در پژوهشی تحت عنوان 1395پور و همکاران  نیلی

ارند داظهار می ،«نمونه و شبکة شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآنپیش

تواند در ای است، اما واژه مینمونهکه هر واژه دارای يک حالت مرکزی يا پیش

عنايی م توسعة معنايی پیدا کند و اين توسعة معنايی در شبکة ،های مختلفسیاق

با ورود در فرهنگ دينی و قرآنی دچار تغییر « تقوا»که واژة آنجازگیرد. اصورت می

آن  توان تغییرات معنايیده است، با استفاده از اين نظريه میو توسعة معنايی گردي

 سازی دقیقرا در قرآن تحلیل کرد و با استفاده از نظرية مقوله شعاعی، به مفهوم

 آيات مرتبط با آن، دست يافت.

 /læ/بررسی معنايی حرو  اضافه»( در پژوهشی تحت عنوان 1396دهقان  

،/wæ/  ،/wægærd/ به اين نتیجه رسیده« اساس رويکرد شناختی در زبان کُردی بر 

است و در شبکة معنايی آن هیجده معنای « از» /læ/است که معنای سرنمون 

« از» /wæ/متمايز و پنج خوشة معنايی وجود دارد. همچنین، معنای سرنمونی 

است و در شبکة معنايی آن بیست معنای مجزا وجود دارد. معنای سرنمون 

/wægærd/ «و در شبکه معنايی آن يازده معنای متمايز و سه خوشه است « با
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است و در شبکة « به» /wæpi/معنايی وجود دارد. همچنین، معنای سرنمون 

 معنايی آن پنج معنای متمايز و دو خوشة معنايی وجود دارد.

در زبان « -er»(، به بررسی معانی مختلف پسوند 2001  1پانترو ثورنبرگ

آنان يکی از معانی پسوند مذکور  فاعلی( را که در بسیاری از اند. انگلیسی پرداخته

عنوان معنای سرنمون و معانی ديگر آن را معانی شود، بهترکیبات ظاهر می

 اند.ای قلمداد کردهحاشیه

ای پیشوند فعلی (، شبکة معنايی، معنای سرنمون و حاشیه2012  2چیزمارو 

«pre-» ،«nad- » و«por- »شناسی شناختی مورد اری از منظر زبانرا در زبان بلغ

دهد، هر کدام توجه قرار داده است. شبکة معنايی پیشوندهای مذکور نشان می

عنوان معنای سرنمون، يک معنای مرکزی دارند و معانی متفاوت ديگر آنها معانی به

 شود.ای محسوب میحاشیه

به « سازیمتغییرات واژی در اس»( در پژوهشی تحت عنوان 2008  3هماوند

ساز در زبان انگلیسی از منظر دستور شناختی پرداخته است. بررسی پسوندهای اسم

لحاظ دارد که به/ بیان میment-/ و /ce-او در بررسی شناختی دو پسوند  /

معنايی  حوزةدو به  ساز بوده و هر/ اسمment-/ و /ce-بندی، دو پسوند /مقوله

 سازی با. با اين وجود، اين دو پسوند در مفهومتعلق دارند« نتیجة عمل»و « عمل»

دارند و سخنگويان با انتخاب هر يک از آنها مفهوم خاصی از حوزة  هايیهم تفاوت

     .کنندشده بازنمايی میمعنايی گفته

 

                                                           

1. Panther and Thornburg 

1. Tchizmarove 

3. Hemavand 
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 . مبانی نظری 3

که شناختی است   شناسی   زباندر  مطرح موضوعات از مقولة شعاعی  و  سرنمون 

ــی را  معنی ــناس ــناختی، بلکه باهای حوزهبا تنها نه ش «  بندیمقوله»فرايند  ش

ــان  زبانمیان  اتاختالفيکی از (. Hilferty, 2001: 13داند  مرتبط می ــناس ش

سانی  و شناختگرا   اهیت مدارند، بحث قبول را بندی مقولهسنتی  ديدگاه که ک

 ظرفیمانند مقوله هر ســنتی ديدگاه طبق بر  اســت.معنايی های مقولهدقیق 

ست   ضايی  که ا برخی دارای بايد  ،گیرندقرار ظر  اين درون خواهند میکه اع

شند و  ها ويژگیو معیارها  ضوی  اگر با شته  را کافی و الزم شرايط  ع شد ندا  ،با

قه  آن درون  به ورو ،واقعردگیرد. نمی قرارطب قه  د  گاه    اين در  ایطب يد د

 ،(Hilferty, 2001:14ندارد  يا دارد جای  طبقهدر يا عضو  و نیست  پذير درجه

شتن  شناختی،  ديدگاه اما  ضو برای کافی و الزم شرايط  با دا ک يدرون شدن  ع

ست.  مخالف مقوله  عنوان بهگی را خانوادهای شباهت  (Rosch, 1977  1روشا

یاری   ــوبرای مع ــدنعضـ له در  شــ تاين    مطرح می ایمقو ــ ند. ويتگنشـ  2ک

 Wittgenstein, 1958بندیمقولهمسألة های خانوادگی به ( نیز با طرح شباهت 

تــــوان ديد که کردن به عکس خانوادگی مینگاه پردازد. او گفته است که بامی

ــم و   رخی چشم شکل هستند، اما ب   برخی دارای بینی هم ــه هــ های شبیه بــ

ــی ديگر چانة شــبیه به هم دارند، اما نمی توان انتظار داشــت همة افراد برخـــ

شدن به مقوله، همسانی هم باشند. پس شرط وارد به خـــانواده کـــامالً شـــبیه

ــی ــکامل نیست و نمـ ــی تـ ــار داشت همة موارد کامالً ويژگـ ــای وان انتظـ هـ

                                                           

1. Rosch 

2. Wittgenestein 
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 2لی(، 2006  1تسجمله گیرااز گوناگونی حققان ممـــشترک داشـــته باشـــند. 

سی  به ( 2003 تايلر و ايوانز  و (1987  3(، بروگمان2002  شعاعی  ساختار  برر

 اند که به جهتکردهمعرفی سرنمون عضو  تشخیص  برای معیارهايی و پرداخته 

تواند برای می، که (Tyler & Evan, 2003جامع بودن معیارهای تايلر و ايوانز  

اين پژوهش، آنها را مبنای تحلیل  تمامی عناصــر زبانی کاربرد داشــته باشــد.  

تايلر از نقل به ( Hemavand, 2008: 5  هماوندهای خود قرار داده اســت. داده

ــو برای ای از معیارها مجموعه( Tyler & Evan, 2003  و ايوانز ــرنمون عض س

ذهن در بالفاصــله که ای معنیاســت از: اين معیارها عبارت که کند میمعرفی 

ديگر بر که ای معنیشود؛  میگرفته فرا آسانی  به که ای معنیشود؛   میمتبادر 

انی واژگعناصر ساختمان در که  معنايیدارد؛ غلبه معنايی شبکة در واژه معانی 

شتر  ترکیبی  سط  آن از معانی ديگر که معنايی ؛ دهدمیرخ بی ود؛ ش میداده ب

متقابل جفت يا تقابلی دستة  و سرانجام،  تاريخی سابقة  از واژه معنای نخستین  

 .کندمیشرکت آن در نظر مورد تکواژ که 

 

 . روش تحقیق4

ای بخانهکتا توصیفی بوده، روش گردآوری اطالعات،ـ  تحقیق حاضر، تحقیقی کیفی

های اين پژوهش از گويش تنگستانی است که توسط مردم و میدانی است. داده

شود. های جنوبی استان بوشهر صحبت میشهرستان تنگستان، يکی از شهرستان

وگو با افراد سالخوردة روستای جمالی يکی از روستاهای اين جستار حاصل گفت

                                                           

1. Geeraerts 

2. Lee 

3. Brugman 
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ومتری شمال مرکز شهرستان توابع شهرستان تنگستان است که در پنچ کیل

ی از يک .تنگستان و پنجاه کیلومتری شمال شرقی مرکز استان بوشهر قرار دارد

 / انتخاب شد،kuساز /بست معرفهداليلی که اين روستا برای مطالعه و بررسی پی

حائز اهمیت آن اين است که مردم  هایهای خاص اين روستا است. از ويژگیويژگی

های گروهی چون صدا و کنند و رسانهخوبی صحبت میرا به آن گويش تنگستانی

وری آبسزايی در تغییر گويش آنان داشته باشد. برای جمعتأثیر  اندسیما، نتوانسته

شده را به های از قبل تعیینها، نخست مؤلفان از گويشوران خواستند تا واژهداده

اينکه رويدادی از زندگی و يا کنند تلفظ  ایهصورت جداگانه و در چارچوب جمل

 خود گويشوريکی از مؤلفان اين مقاله  کهبا وجود اين. خودشان را بیان نمايند

کاررفته، بارها در جمع گويشوران سالخوردة ها و معانی به، تلفظ واژهاستتنگستانی 

روستای جمالی مطرح و بررسی شده تا اصالت و درستی آنان آشکار شود. با اطالع 

ست بشده، پیصداهای ضبطنويسی واجبا  ،ای آنها ضبط شد و پس از آنآنان، صداه

های مورد نظر با معانی مختلف اراده شده، استخراج گرديد. در پايان، با تحلیل داده

بست مشخص شد و از میان معانی مختلف شبکة معنايی اين پی ،شدهآوریجمع

(، 2003یارهای تايلر و ايوانز  بست، با استفاده از نظرية مقوله شعاعی و معاين پی

 ای آن معرفی گرديد.معنای سرنمون و معانی حاشیه

 

 در گويش تنگستانی /ku=/ . شبکة معنايی5

شکل است که به  /ku=/در گويش تنگستانی، تکواژ  1هابستيکی از واژه

از شود و های مشتق ظاهر میدر واژه /u=/و  /oku=/های مختلفی چون تکواژگونه

های گويشوران بسیار به های پربسامد در اين گويش است که در صحبتبستپی
                                                           

1. clitics 
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 ، آن مکان( y=kuʝɑ/1=مانند / ،کندسازی شرکت میو در معرفهرود کار می

/do:t=oku/ ،)آن دختر  /hesen=uهای /  آن فردی که اسمش حسن است(. بررسی

 3بستو پی 2بستيعنی پیش ،ها به دو صورتبستدهد واژهشناسی نشان میزبان

ت بسها در گويش تنگستانی همگی به صورت پیبستهرچند واژه .شوندظاهر می

 (. 1398و همکاران،  باباساالریآيند  می

های آوايی و مقولة دستوری، به صورت با توجه به محدوديت /ku=/بستپی

شود؛ به اين صورت که اگر پايه می ظاهر/u=/ و  /ku//، /=oku=هايی چون تکواژگونه

/  آن gol=okuشود، مانند /ظاهر می /oku=/بست به صورت به صامت ختم شود، پی

اگر پايه به مصوت مختوم  /  آن زن(.zen=oku/  آن زمین( و /zemin=okuگل(، /

/  آن لباس(، ǰumey=kuمانند /؛ شودنمايان می /ku=/صورت  بست بهشود، پی

/xuney=ku // آن خانه( و hevâ=kuبست مزبور به ، اگر پی/  آن هوا(. همچنین

/ hesen=uشود، مانند /ظاهر می/ u=/اسامی خاص و صفات افزوده شود، به صورت 

 باباساالری /  پهن( pæhn=u/  و /derâz=u/  علی(، /el=u’، / غالم(/ γol=u، / حسن(

بست با رويکرد مقولة ن پیيی ايدر ادامه به بررسی ساختار معنا(. 1398و همکاران، 

 پردازيم.های مختلف آن میشعاعی و عضو سرنمون، به جنبه

 

 kuمعنای سرنمونی  .1 5

توان دريافت که بست مزبور با پايه، میشده، از  پیآوریهای جمعبا توجه به داده

« یدق»، «صفت»، «اسم»های ای با مقولههای آن به پايهبا واجگونه //ku=بست پی

                                                           

 میانجی آمده است. yبرای جلوگیری از التقای مصوت، . 2 
2. proclitic 

3. enclitic 



 1399، پايیز و زمستان 12شمارة ، 7سال علم زبان؛    22

 

ای بر ،کندبه پايه اضافه میرا « معرفگی»شود و غالباً مفهوم افزوده می« مصدر»و 

/  آن زمین(، zemin=oku/  آن گل(، /gol=okuهايی چون/واژه مثال

/ku:nâr=oku/ ،)آن درخت سدر  /m:o=ku/ ،)آن درخت نخل  /ҫepel=u آن  /

/ hesen=u/شب(،  /  آنšow=ku/  آن شیء نازيبا(، /zešt=uشیء کثیف(، /

حالت تصغیر(،   /  غالم درol=uγنام شخصی در حالت تصغیر(، /« حسن »

/zene=ku/ ،)آن زن، در حالت تصغیر  /beҫey=ku آن طفل، در حالت تحبیب و  /

زيرا به رغم  ،کنندرا به ذهن تداعی می« معرفگی»ترحم(، همگی به نحوی مفهوم 

از معنای اصلی آن که همانا اشاره به مصداق  های فوق،اينکه معنا در برخی از واژه

هايی از معنای مصداق توان رگهمفهوم پايه است، فاصله گرفته، اما همچنان می

بست پیها از میان هفتاد واژة دارای از آنجا که در دو سوم واژه مفهوم پايه را يافت.

که اين توان چنین برداشت کرد شود، میمشاهده می« معرفگی»مذکور، مفهوم 

 بسامد (Tyler & Evan, 2003  تايلر و ايوانز مفهوم سرنمون باشد، زيرا به تعبیر

بودن باشد، اما نشانة اصلی تواند دلیل سرنمونباالی وقوع، گرچه به تنهايی نمی

 4( در معیار Tyler & Evan, 2003  از طرفی تايلر و ايوانزبودن است. سرنمون

نشانة ديگری اند. ارهای عضو سرنمون معرفی کردهخود، اين حالت را يکی از معی

توان در چنین برداشتی به ما کمک کند، تسلط و تفوق مفهوم ذکرشده بر که می

 (Tyler & Evans, 2003:38  تايلر و ايوانز بست مذکور است کهديگر معانی از پی

ه در تمامی توان مشاهده کرد کروشنی میزيرا بهاند، به آن اشاره کرده 3در معیار 

به  ؛شودهايی از معنای معرفگی در آنها ديده میبست مذکور، رگهمعانی مختلف پی

ا عامل ديگری که ما ر عبارتی، معنای معرفگی بر ديگر معانی تفوق و استیال دارد.

که  اين است ،سرنمون است« معرفگی»کند که مفهوم تر میبه اين حقیقت نزديک

های آن و تکواژگونه/ ku=/ بستشده که دارای پییینلفان با کلمات از پیش تعؤم
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شود که اند که چه چیزی به ذهنشان تداعی می، از گويشوران پرسیدهاندبوده

گويشوران بالفاصله در اظهار نظر خود به مفهوم مشخصی از مصداق پايه اشاره 

خود، اين  1( در معیار Tyler & Evan, 2003اند؛ همچنانکه تايلر و ايوانز  کرده

ای اند. نشانهعنوان يکی از معیارهای مفهوم سرنمون معرفی کردهفرآيند ذهنی را به

اين است که در میان معانی  داللت دارد،« معرفگی»معنای  بر سرنمونیديگر که 

عنوان معنای اصلی در نظر توان بهرا می« معرفگی»، معنای مذکوربست مختلف پی

نوان عبسط معنايی از معنی اصلی مشتق شوند. بهگرفت و معانی ديگر به سبب 

در عین حال که اشاره به مصداق مفهوم پايه دارد، معنای  /beҫey=ku/نمونه واژة 

رساند که الزم است به او ترحم کرد و دوست داشت. اين مفهوم به کودکی را می

 & Tylerآيد. تايلر و ايوانز  واسطة بسط معنايی در بافت زبانی خاص به وجود می

Evan, 2003 های ديگر معنای نیز از مالکرا خود، اين فرآيند ذهنی  5( در معیار

در  /ku=/بست هايی چون بسامد باالی وقوع پینشانه ،اند. بنابراينسرنمون دانسته

شده به ذهن گويشوران، ، اولین مفهوم تداعی«معرفگی»کلمات مشتق ذيل معنای 

 بست مذکور، معنايیدر تمامی معانی مختلف پی« معرفگی»تسلط و تفوق مفهوم 

توان ادعا کرد که ديگر معانی از آن بسط داده شود، از جمله شواهدی است که می

ها به کلماتی . با اين وجود، در ادامة بررسیاستسرنمون « معرفگی»که مفهوم 

که  دشواز آنها استنباط می« معرفگی»برخورد کرديم که مفاهیم ديگری به غیر از 

 گردد.در زير به برخی از اين کلمات اشاره می

ــن(، /hesen=uهايی چون /در نگاهی گذرا به معانی واژه /  غالم(، ol=uγ/  حس

/zene=ku،)آن زن  / /mærd=oku // ،)آن مَرده beҫey=ku  / بچه( و /آنsorx=u /



 1399، پايیز و زمستان 12شمارة ، 7سال علم زبان؛    24

 

ــتانی(      در  نام يک نوع بیماری     pik=u/1/ ، نام يک نوع بیماری در گويش تنگسـ

ــتانی(،  در  «معرفگی»هايی از مفهوم  توان دريافت که گرچه رگه     می گويش تنگسـ

شــم زبانی مفهوم  بر اســاس  شــود، اما  های ذکرشــده اســتنباط می  تمامی واژه

ست   « معرفگی» شده ا ، پی  /γol=u/و  /hesen=u/های زيرا در واژه ،از آنها اراده ن

ست  ستند، افز    /u=/ب سامی خاص که خود معرفه ه شده به ا ست  اند؛ وده  ممکن ا

های فوق اراده شده است، از اين جهت که   استنباط شود که معنای معرفگی از واژه  

سن »مثالً  شمار زيادی از افراد که نام  « غالم»يا « ح سن »در میان  «  غالم»يا « ح

 ت،مردود اس . اين فرضیه  اندشده بست از ديگر افراد متمايز  پین اين ، با افزوددارند

ــغیر، از  یدادن فردمخاطب قرار زيرا برای ــت و همچنین در حالت تصـ که تنهاسـ

ــتفاده می پی ــت فوق نیز اس ــود و ديگر اينکه واژهبس ــتقش و  /sorx=u/ های مش

/pik=u/ــک با افزودن پی ــت به پايه، مفهوم ، بدون شـ از آن اراده « معرفگی»بسـ

دهد، و معنای بودن چیزی را نسبت میبودن و توخالینشده است، بلکه حالت سرخ

 /zenek=u/های مشتق چون  با شنیدن واژه  ،شود. همچنین استنباط می « نسبت »

به غیر از     /beҫey=ku/و  فاهیم ديگری  ــوران م نا     « معرفگی»، گويشـ ما که ه را 

 کنند.است، برداشت می« تحبیب»و « تصغیر»

بست روبرو باشیم که ما با دو پی شايداستنباط شود که  چنین ممکن است

 /u=/که پی بست  /u=/-2؛  /oku=/و تکواژگونة آن  /ku=/ -1اند از: رتعبا

های استان بوشهر از زيرا در گويش مردود است،مصغرساز است. اين فرضیه نیز 

 /ku/بست جمله در گويش تنگستانی، به هنگام اشاره به مفهوم خاص پايه، از پی

اال دستوری که در ب ةو مقول بست به خاطر محدوديت آوايیاين پی شود.استفاده می

                                                           

های بزرگی بر روی بدن آنها نمايان  شوند. تاول است که افراد، مخصوصاً کودکان به آن مبتال می    . نام يک بیماری 1

  = توخالی( نام نهادند.     /pik=u/ ها که گاهاً خالی از چرک و توخالی است، بدين جهت آن راشود. اين تاولمی



 25 يزدانی سعید و باباساالری زهرا زاده،شر  محمدحسین شناس،يزدان حیدر /...يیمعنا شبکه یبررس

 

يابند. به طور تغییر می /u=/و  /oku=/هايی چون به آن اشاره شد، به تکواژگونه

های ذکرشده، به مفهوم مصداق پايه اشاره دارند که هر يک از تکواژگونه ،کلی

 ردد.بیان گ« نسبت»و « مناد»، «تحبیب»، «تصغیر»تواند اين مفهوم، در حالت می

به وجود معانی ديگری به غیر از  ـ1مشکل، دو راهکار وجود دارد:  ناي برای حل

که در رويکردهای سنتی، لغات را دارای معانی چنانهم ،معانی سرنمون قائل باشیم

با پذيرش همان معنای سرنمونی و  ـ2 ؛پنداشتندمختلف و پراکنده و نامرتبط می

ای ، در پی کشف رابطهدر قالب چارچوب مقولة شعاعی که در مقدمه اشاره شد

ا توجه لفان، بؤها باشیم. به اعتقاد ممنطقی بین معنای سرنمونی و معانی ديگر واژه

ای از مشکالت در راهکار اول از جمله دشوارشدن امر يادگیری برای به وجود پاره

موزان و نیاز آنان به حفظ فهرستی از کاربردهای مختلف يک عنصر زبانی آزبان

گويد زيرا شم زبانی به ما می ،رسدمی نظر کردن راهکار دوم، منطقی بهخاص، دنبال

وجود دارد « معرفگی»هايی از معنای شده در باال، رگههای گفتهکه در تمامی واژه

زمینة خود، به مفهوم خاصی از مصداق پايه داللت دارند و و گويی همة آنها در پس

ی اخیر، موضوعاتی به غیر از مصداق پايه هااز طرفی، ارادة گويشور در تولید واژه

بوده و بر مفاهیم ديگری تأکید کرده است. تحلیل معانی مختلف واحدهای زبانی بر 

که هر واحد زبانی دارای معانی  کندمیاين موضوع را تقويت  ،اساس مقوله شعاعی

همچون نقاطی در شعاع دايره  مختلفی است، که اين معانی بصورت تصادفی نبوده،

در مقوالت گونه که با معنای اصلی آن  معنای مرکزی( در ارتباط است. همان

دارای ساختار شعاعی و عضويت مدرج بوده، مرز  شعاعی مطرح شد، مقوالت

به  ؛ها وجود ندارد و اعضاء بر روی يک پیوستار قرار دارندمشخصی برای مجموعه

 در ،ص آن دسته استاين صورت که يکی از اعضای مجموعه که دارای ويژگی شاخ

شود و اعضای ديگر عنوان عضو سرنمون مشخص میهگیرد و بمرکز دايره قرار می
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شود، بسته به میزان برخورداری از آن ويژگی ای اطالق میکه به آنها اعضای حاشیه

شوند. گويشور در ارتباط کالمی خود، خاص، به مرکز نزديک و يا  از آن دور می

 و ی از مقوله زبانی که از نظر او اهمیت دارد، انتخاب کردههای خاصبخش يا بخش

ی خود ازمینهکند و به دانش پیشدر رمزگذاری زبانی آن موقعیت بر آنها تأکید می

هايی که از نظر او از اهمیت کمتری برخوردار است، فرستد و آن بخش يا بخشمی

ورزد. در ی آن اجتناب میدهد و از رمزگذاری زبانای انتقال میزمینهبه دانش پس

ه ه، ببست مذکور با الحاق به پايگفته شد که پی ،/ku=/بست بررسی شناختی پی

اند. مصداق پايه نامیده« معرفه»دستورنويسان آن را  وکند مصداق پايه اشاره می

بست مزبور در کارگیری پیهای مختلفی است که گويشوران با بهدارای ويژگی

، «تحبیب»، «تصغیر»تواند هايی را که میبانی، آن ويژگیهای مختلف زبافت

کنند. با توجه به مطالب گفته شده، در سازی میباشد، برجسته« نسبت»و « منادا»

و ارتباط آنها با معنی  /ku=/ای ادامه به بررسی ساختار شعاعی و معانی حاشیه

 پردازيم.سرنمونی می

 

 ایمعانی حاشیه. 2 5

های آن دارای معانی / و واجگونهku=بست /دهد که پینشان میها تحلیل داده

 .شودای متعددی است که در ادامه به آنها اشاره میحاشیه

 

 تصغیر .1 2 5

« تصغیر»، /ku=/بست کارگیری پیشده توسط گويشوران در بهيکی از مفاهیم اراده

بور، يکی از بست مزکارگیری پیاست. گويشوران در بافت خاص زبانی، با به
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های مثال .سازندمی است، برجسته« تصغیر»های مصداق پايه را که همان ويژگی

 زير دارای چنین ساختاری است:

1 )/zene=ku dovâre hæm ‘eme)آن زنه دوباره آمد  /. 

2) /hesen=u xeyli bi ‘edeven)حسن خیلی بی ادب است  /. 

3) /’i derâz=u ‘æz kâreš heyâ nimikuن قد بلنده از کارش خجالت نمی کشد(/  اي. 

4) /’i zešt=u do: te kæ:n)اين فرد بد قیافه، دختر کیست؟  /. 

شاهده می همان ست/ واژه ،شود گونه که م های / و واجگونهku=های دارای پی ب

 تهدر آنها برجس« تصغیر»کار رفته و مفهوم  به« تصغیر» ی مانندآن، در بافت خاص

هايی از مفهوم ســرنمون که های ذکرشــده، رگهکه در واژهنرغم ايشــده اســت. به

صداق پايه يا به تعبیری     شاره به م شم زبانی به  ، وجود دارد« معرفگی»همان ا اما 

ست      ما می شاره به مصداق پايه نبوده ا صرفاً ا شور،  ی از بلکه يک ،گويد که ارادة گوي

مورد تأکید قرار داده است،  « شمردن کم»يا « تصغیر »های آن را، که همان ويژگی

 ای از معنای سرنمون فاصله گرفته است.و تا اندازه

، آنچه که /derâz=u/و / /zenek=u/ ،/hesen=u/  ،zeʃt=u/های مشتق در واژه

 ،شدهاين است که گويشور به افراد ذکر رود،از معنای سرنمونی آنها انتظار می

اشاره « آن فرد قد بلند»، «شتآن فرد با چهره ز»، «آن حسن»، «آن زن»چون هم

م ، از مفهو«شمردنتصغیر و کم»گويشور بر  ، ارادةهمانگونه که پیداستاما  ،کند

 مصداق پايه بوده است. 

نا به ب .معنای سرنمون باشد «تصغیر»گفته شود شايد معنای  ممکن است که

/ ku=/ بستاز میان هفتاد واژة دارای پی ـ1 نیز مردود است:داليل ذيل اين فرضیه 

« یرتصغ»های آن، که مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد اندکی دارای معنای و واجگونه

در شناسايی  را (Tyler & Evan, 2003تايلر و ايوانز   4معیار نکته بودند که اين 
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ت بسمیدانی، گويشوران با شنیدن پی یتحلیل در ـ2 ؛کندعضو سرنمون نقض می

/=kuتصغیر»معنای  ،دوشی که به ذهن آنان متبادر می/ در کلمات، اولین معناي» 

(، معنای Tyler & Evan, 2003تايلر و ايوانز   1اين، مطابق با معیار . بنابرنیست

دهد ی نشان میختشناهای زبانبررسیـ 3 ؛تواند معنای سرنمون باشدنمی« تصغیر»

داده  ز آن بسطانی ديگر اتواند معنای اصلی واقع شده و معنمی« تصغیر»که معنای 

، اين خود (Tyler & Evan, 2003تايلر و ايوانز   5رو، مطابق با معیار اينشود. از

با  بنابراين، .دانستمعنای سرنمون را « تصغیر» تواندلیل ديگری است که نمی

تحت تأثیر بافت زبانی در تعامل /ku=/ بست رسد پی، به نظر میمطالب اين هتوجه ب

تايلر  5است، مطابق با معیار « معرفگی»که همان عنای اصلی خود با پاية خود، از م

و پس از کم  داده(، اندکی بسط و تغییر معنا Tyler & Evan, 2003و ايوانز  

 را به خود گرفته است.« تصغیر»ای شدن معنای سرنمونی، معنای حاشیهرنگ

 

 «تحبیب و ترحم» .2 2 5 

  /ǰovun=oku/ و /beҫey=ku/ ،/boҫil=oku/های واژه، های زيرمثالدر 

 آمده است:

5) /duš beҫey=ku ǰâ negere)ديشب آن بچه ناآرام بود  /. 

6) /boҫil=oku ‘âzâr-š zete)آن جوجه به بیماری مبتال شده  /. 

7) /ǰovun=oku tu tesâdof mord)آن جوان در تصاد  جانش را از دست داد  /. 

در بافت زبانی خاصی با  /ǰovun=oku/ و /beҫey-ku ،//boҫil=okuهای /واژه

ه که از معنای سرنمونی چبه کار رفته است. آن« ترحم و تحبیب»محتوای معنايی 

آن »، «آن بچه»رود، اين است که کلمات دارای معانی شده انتظار میکلمات ذکر

ه همان معرفگی است، ک به مصداق پايه به تعبیری، .باشد« آن جوان»و « جوجه
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شم زبانی ارادة گويشور صرفاً بر اساس چه روشن است، اين است که ند. آاشاره کن

داق های مصبلکه خواسته است يکی ديگر از ويژگی ،اشاره به مصداق پايه نیست

شنونده به محض شنیدن اين کلمات از گويشور، مفهوم  هد.پايه را مورد تأکید قرار د

ا توان اين حقیقت رکه نمین اينضم ،کندرا از آنها استنباط می« تحبیب و ترحم»

هايی از مفهوم معرفگی يعنی توان رگهشده، میهای گفتهکتمان کرد که در واژه

 همان اشاره به مصداق پايه را يافت.

بت شـــد پی       ثا که  نای ديگری ku=بســـت /حال  نای   / دارای مع غیر از مع

ست « ترحم و تحبیب»چون  ،«معرفگی» ش       ،ا شود که  ستنباط  ست ا ايد ممکن ا

ر و تايل هایمالکبا توجه به  .خود معنای سرنمونی باشد  « و تحبیبترحم »معنای 

ست هیچ   ( بر معنای گفتهTyler & Evan, 2003ايوانز   يک از شده، اين معنا نتوان

 شده به ذهنزيرا معنای ذکرشده اولین معنای متبادر ،معیارهای فوق را کسب کند

ــده در تمعنای ذکر .گويشــوران نبود ــاهده عداد اندکی از واژهش ــتق مش  های مش

ست معنايی ن شود و می سط يابد.  ی شور  ،بنابراين که معانی ديگر از آن ب هبا ب گوي

ــت کارگیری پی  ــی، مفهوم      /ku=/بسـ را « تحبیب و ترحم »در بافت زبانی خاصـ

ــته  ــازی میبرجسـ گیرد و ای او قرار میزمینه پیش کند و اين مفهوم در دانش سـ

سرنمون  ست مذک يابد. همچنین معنای پیزمینه انتقال میی آن به پسمعنای  ور ب

ــله و در تعامل با پاية خود، اندکی تغییر يافته ــرنمونی، با فاصـ گرفتن از معنای سـ

 گیرد.ای به خود میمعنای حاشیه
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 منادا .3 2 5

های پی  يکی از تکواژگونه /u=/بست شده از پیوند پیيکی ديگر از معانی استنباط

بست مذکور در . پیشودآن اضافه میبه پاية است که  ، معنای منادا (/ku=/ست ب

ل را به پاية خود منتق« منادا»بافت زبانی خاصی، با اتصال به برخی کلمات، معنای 

 کند که در مثال زير به آن اشاره شده است:می

8) /, biyow, ku:meku:m kumen=uبیا اينجا، به من کمک کن(د! /  محم. 

دانند و بسته به را حرو  ندا در زبان فارسی می« ا»و « يا»، «ای»سان يدستورنو

 کنند:که قبل يا بعد از اسم قرار گیرند، به دو دسته تقسیم میاين

ما  !ای خدا»؛ مانند «يا»و « ای»اند از: آيند و عبارتحروفی که قبل از اسم می ـ1

 ؛«!يا حسین شهید»، «را کمک کن

 .«مرد نکونام نمیرد هرگز !سعديا»؛ مانند «ا»آيد يعنی عد از اسم میحرفی که ب ـ2

از اسم است و فقط يک حالت دارد که بعد  /u=/حر  ندا در گويش تنگستانی، 

/  ای :hosein=u//  ای محمد( و :men=u/  ای غالم(، /:ϒol=uمانند / ،آيدمی

از وند مذکور، آن را  «ندا»معنای  ةحسین(. شايان ذکر است گويشوران برای اراد

 کنند.کشیده تلفظ می

عنوان معنای سرنمونی، به ،/ در جملة فوقmen=u/ ةدرواژ« منادا»قراردادن معنای 

رفاً نخواسته است که ص ،زيرا گويشور با تولید اين واژه ،رسداندکی ثقیل به نظر می

ه گويد کبلکه شم زبانی به ما می ،است« محمد»به شخصی اشاره کند که اسم او 

صدازدن و خواندن »گويشور ارادة ديگری از تولید واژة مذکور دارد و درحقیقت، مفهوم 

ممکن است اين سوال مطرح شود که مورد تأکید قرار داده است. را « کسی يا چیزی

ه با توجه به اينک ؟.قرار گیرد« سرنمون»تواند به عنوان معنای می« منادا»آيا معنای 
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( را Tyler & Evan, 2003يک از معیارهای تايلر و ايوانز  نست هیچاين معنا نیز نتوا

بنابراين، با  تواند معنای سرنمون قلمداد شود.به خود جذب کند، پس نمی

، ای گويشور قرار گرفتهزمینه، اين مفهوم در دانش پیش«منادا»سازی مفهوم برجسته

ن، انتقال يافته است. بنابرايای آن زمینهمعنای سرنمونی کم رنگ شده و به دانش پس

ای وجود آمدن معنای حاشیهبست مذکور در بافت زبانی خاصی، باعث بهکاربرد پی

 ديگری برای آن پی بست گرديده است.

 

 . نسبت4 2 5

در گويش تنگستانی، نام بیماری است که غالباً کودکان و نوزادان به  /sorx=u/واژه 

دن است شدن به، يکی از عالئم اين بیماری، سرخکبا توجه به اينشوند. آن مبتال می

شده حالت ذکر« دادننسبت»متأثر از  /sorx=u/ گرفتن اين بیماری بهبسا، نامو چه

دادن معنای واژه مذکور در قالب معنای سرنمونی، بعید به نظر قرار ،به آن باشد

 ه به مفهوم خاصیگونه که قبالً اشاره شد، معنای سرنمونی اشارزيرا همان ،رسدمی

/  آن گل خاص( و gol=okuمانند / ،است که در معنای پايه نهفته است

/xuney=kuمعادل معین و مشخص(؛ به عبارت ديگر، معنای کل واژه ة/  آن خان ،

جدا کنیم، پايه همچنان  بست را از واژهآن است و اگر پی ةاجزاء تشکیل دهند

که آن  خانه(. حال« xune»و   گل( «gol» کند، مانندمعنای اصلی خود را حفظ می

عنای پايه، ديگر نام بیماری جدا کنیم، م /sorx=u// را از واژه u=/ بست اگر پی

هايی از معنای رگه ،کند. البتهبه بیماری خاصی اشاره نمی« سرخ»زيرا  ،نیست

است  ایهبه پايه، واژ /u=/بست زيرا حاصل پیوند پی ،شودمعرفگی در آن يافت می

ای معن رسدخص است. بنابراين، به نظر میکه برای گويشوران کامالً معین و مش

واژه از معنای سرنمونی آن فاصله گرفته، دستخوش تغییرات اساسی شده و معنای 
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در گويش تنگستانی نیز دارای حالت  /pik=u/واژه ای به خود گرفته است. حاشیه

نظر  ثقیل به ر قالب معنای سرنمونید اين واژه نیزو شرايط فوق الذکر است. 

فهوم به م« معرفگی»زيرا همانگونه که پیشتر اشاره شد، معنای سرنمونی  ،رسدمی

که نام بیماری مورد کند که در معنای پايه نهفته است، حال آنخاصی داللت می

 «pik»/ را از واژه u=بست /زيرا اگر پی ،شوداشاره، در معنای پاية واژه ديده نمی

به بیماری خاصی اشاره  pikزيرا  ،ديگر نام بیماری نیست جدا کنیم، معنای پايه

آنجاکه يکی از عالئم بیماری مذکور، . همانگونه که قبالً گفته شد، ازکندنمی

 خالیی ها گاهاين تاول و شودهای بزرگی است که بر روی بدن بیمار ظاهر میتاول

متأثر  /pik=u/گرفتن اين بیماری به نام نام رسدو توخالی است، به نظر میاز چرک 

نام  «توخالی»، يعنی /pik=u/و آن را  شده به آن بودهحالت ذکر« دادننسبت»از 

نیز نتوانست هیچ يک از معیارهای تايلر و « نسبت»اينکه معنای ه نهادند. با توجه ب

ب کند، از ( را به عنوان معنای سرنمون به خود جلTyler & Evan, 2003ايوانز  

بنابراين، معنای واژه  تواند خود معنای سرنمون باشد.نمی« نسبت»اين رو، معنای 

/pik=u/  همچون واژه/sorx=u/  از معنای سرنمونی آن فاصله گرفته و معنای

 .خود گرفته استبه « نسبت»ای حاشیه

 

 گیرینتیجه .6

های آن و تکواژگونه /ku=/بست در اين مقاله به بررسی ساختار درونی معنای پی

از ديدگاه شناختی، و به  عنوان مقوله شعاعی با استفادهبه /u=/و  /oku=/يعنی 

در چارچوب معناشناسی شناختی و نظرية سرنمونی پرداخته شد و در  طور خاص

بست مزبور دارای چه پی پاسخ به اين سؤال بود که در چارچوب شناختی، پی
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یک کدامیک سرنمون و مفاهیم مختلف آن، کداو از میان م ساختار معنايی است

 ای هستند. حاشیه

های آن، همچون عناصر زبانی ديگر، و تکواژگونه /ku=/ها نشان داد که وند بررسی

 یدارای ساختار شعاعی است و معانی گوناگون آن تحت عنوان شبکة معنايی منسجم

های آن، پنج معنا و گونه /ku=/بست پی نافزود ه باواژ 70قابل بررسی است. از بررسی 

سبت. با ن و منادا ،تحبیب ،تصغیر ،به دست آمد که اين معانی عبارت بودند از: معرفگی

 & Tylerتوجه به بسامد باال و مالحظات کاربردشناختی و نیز معیارهای تايلر و ايوانز  

Evan, 2003 بست مشخص عنوان معنای سرنمونی اين پیبه« معرفگی»(، معنای

معانی ديگر  و قرار گرفته /ku=/معنايی  ةرديد. اين معنای سرنمونی در مرکز شبکگ

-هدای، تعیین شعنوان معانی حاشیهبه« نسبت»و « تحبیب»، «منادا»، «تصغیر»چون 

هايی از معنای معرفگی به چشم ای، رگهند. به علت اينکه در تمامی معانی حاشیها

گیرند و از طرفی، حوش مرکز قرار میوعی حولخورد، اين معانی چون ساختار شعامی

ای، بسته به میزان برخورداری از ويژگی سرنمون، از مرکز دور و يا به اين معانی حاشیه

آن نزديک می شوند. با اين توصیف، گويشور در يک ارتباط کالمی خود، بخش يا 

بست هد. در مورد پیدکید قرار میأهايی خاص را که از نظر او اهمیت دارد، مورد تبخش

/=ku های و نسبت در بافت« منادا»، «تحبیب»، «تصغیر»/، گويشوران مفاهیمی چون

، شبکة معنايی 1کنند. در شکلبرجسته می و قرار داده مختلف زبانی را مورد تأکید

 :نمايش داده شده است/ku=/ بست پی
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 گستانیدر گويش تن/ku=/ساز بست معرفهمعنايی پی شبکة (:1)شکل 

 منابع

تحلیل معناشناسی پیشوند پیش در زبان فارسی: (. »1395افراشی، آزيتا و فاطمه کوشکی.  

 .166ـ137: 9(25  .پژوهیزبان .«رويکرد زبان شناسی شناختی

 .106-92: 7 .گويش شناسی .«توصیف دستگاه واجی گويش تنگستانی(. » 1387حاجیانی، فرخ.  

نامه کارشناسی پايان .ايی در زبان فارسی از منظر شناختیوندافز(. 1392حیدری، مريم.  

 تهران. .دانشگاه تربیت مدرس .ارشد

فرهنگ  .«گندم در فرهنگ و گويش تنگستانی(. »1396.  شناسحسینی، نغمه و حیدر يزدان
 .198ـ175(: 14  5 .و ادبیات عامه

ايش واژگان در گويش فارسی آر(. »1395.  الیاسیشیران، زهرا و شريفی، شهال و محمود حامدی

 .32-1(: 11 4. فرهنگ و ادبیات عامه. «خوزستان از منظر رده شناختی

در زبان  /læ/ ،/wæ/  ،/wægærd/بررسی معنايی حرو  اضافه (. »1396دهقان، مسعود.  

 .33ـ1(: 2 9 .جستارهای زبانی .«کُردی بر اساس رويکرد شناختی

معانی حرو  اضافه مکانی فرهنگ سخن بر اساس بررسی (. » 1389راسخ مهند، محمد.  

 .66 -49(:  14 4 .ادب پژوهی .«معناشناسی شناختی

معرفگی

تحقیر

منادا

متحبیب و ترح

نسبت
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حر  اضافة فارسی بررسی شبکة معنايی (. »1392رنجبرضرابی.   مهند، محمد و نفیسهراسخ

 . 111-95: 5 .شناسی تطبیقیهای زباننشرية پژوهش .«"سر"و  "در"

  .«رده شناسی ترتیب واژه در گويش لری بويراحمدی(. »1394 رضايی، والی و محمد خیرخواه. 
 .58-41(: 4 1 .های محلی ايران زمینادبیات و زبان

 انتشارات بوشهر. .بوشهر .فرهنگ، ادب و گويش تنگسیری (.1384بودی، حسین.  زنده

 انتشارات رشد. .تهران .دستور زبان و گسترش زبان فارسی(. 1373فرشیدورد، خسرو.   

در  "از"شبکة معنايی حر  اضافة فارسی (. »1390  .زيارتیمحمدی  عاطفه اهدی، کیوان وز

 .80-67(: 1 13 .های علوم شناختیتازه .«معنی شناسی شناختی

 .93-71(: 9 5 .پژوهیزبان .«در گونة زبانی کرمانی /u/دربارة وند (. »1391مقدم، آزاده.  شريفی

بررسی حر  تعريف در گويش اردکان (. »1395ه تجلی.  دوستان، غالمحسین و وحیدکريمی

 .100-85(: 2 7 .شناسیهای زبانپژوهش .«فارس در چارچوب برنامه کمینه گرا

مالحظاتی بر ساخت صفت فاعلی در زبان (. »1391.  گلفامکربالئی صادق، مهناز و ارسالن 

 .شناسی ايران مجموعه مقاالت هشتمین همايش زبان .«فارسی: رويکرد صر  شناختی

 .  703-692 .دانشگاه عالمه طباطبايی تهران:. محمد دبیرمقدمبه کوشش 

 .«حر  تعريف، نشانه مفعولی و تکواژ جمع در گويش باالگريوه(. »1397موسوی، سیدحمزه.  

 .34ـ17(:  1 1 .معنا و نشانه

چارچوب شناختی: مکانی در  ةبررسی حرو  اضاف(. »1387گلفام، ارسالن و فاطمه يوسفی راد.  

 .  46-33(: 3 2 .شناسیزبان و زبان .«در/ توی»مطالعة موردی حر  اضافه 

 انتشارات فاطمی. .تهران .ويرايش چهارم .دستور زبان فارسی(. 1397گیوی، احمد.  

 در «با» اضافه حر  معنايی شبکه شناختی بررسی»(. 1392.  حدائق رضايی مختاری، شهره و

 .94-73 :(9 5 .خراسان هایگويش و ناسیزبانش. «فارسی زبان

-"ساز بست کوچکبررسی ساختواژه و معناشناختی پی(. »1392کیا، رضا و اکرم شفیعی.  مقدم

 .180-161: 2 .های زبانیپژوهش .«در زبان فارسی "چه
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های نسبت بستصر  کاربردشناختی پی( »1394نجفیان، آرزو، بلقیس، روشن و زهرا قیراطی.  

 .38ـ21(: 13 7 .های خراسانشناسی و گويشزبان .«ان فارسیدر زب

نمونه و شبکه کاربست نظريه پیش(. »1395نصرتی.  شعبان نیا، علیرضا و پور، مريم، قائمینیلی

 .117ـ93(: 66 17 .ذهن .«شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

(. 1398سین و سعید يزدانی.  زاده، محمدحشناس، حیدر، شر باباساالری، زهرا، يزدان

 .206ـ181(: 29  15 .شناسیزبان و زبان .«بست در گويش تنگستانیواژه»
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