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چکیده

یکی از پسوندهای مکانساز پربسامد در زبان فارسی پسوند «-گاا » اسات

که با الحاق به اسمهای مختلف ،ناویی ساااتار مایاایی عااایی را عاک

میدهد .در این مقاله سای عد است با تکیه بر داد هایی از زباان فارسای
مااصار در چاارچو مایایعیاساای عایااتی ،مایاای سارنوونی ،عا ک

مایایی سااتار این پسوند در قالب یا

مقولا عااایی تایاین گاردد

مشخص عود که این مقول زبانی دارای چاه ساااتار مایاایی اسات چاه

جی ه یا جی ههایی از اقایت را در ارت اط با مکان رما گاااری ماینوایاد.
نتایج نشان میدهد که با جودِ داعتن مایای سرنوونی «مح انجام یو »،

این پسوند در بافتهای زبانی مختلف در ترکیب با اسمهای گونااگون،

1
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تحتتأثیر قالب بخش اسوی اود ،بایا برجساتهساازی بخاشهاایی از

مفهوم طرحعد در اژة پایه میگردد .در این میان ،نقش استاار

مجااز

همچیین ییاصر کاربردعیااتی فرهیگی در ایجاد جی مایایی ااصای

به کو

این پسوند هام چیاین انتخاا

تارجیی ایان پساوند بار ساایر

پسوندهای مکانساز زبان فارسی حائ اهویت میباعد.

واژههای کلیدی :پسوند مکانساز «-گا » ،ماییعیاسی عیااتی ،مقول
عاایی ،برجستهسازی

 .1مقدمه

پسوندهای «-گا »-« ،دان»-« ،دانی»-« ،کد »-« ،زار»-« ،ستان» «-ی» مجووی پساوندهای

مکانساز زبان فارسی را تشکی میدهید .در این مقاله ع ک مایایی «-گا » باهییاوان یکای
از پربسامدترین پسوندهای یادعد مورد بررسای قارار گرفتاه اسات .ایان مقالاه باه بررسای
سااتار در نی مایایی پسوند «-گاا » باهییاوان یا
عیااتی بهطور ااص ،در چارچو

مقولا عااایی ،1باهکوا

دیادگاهی

ماییعیاسی اژگانی عایااتی نظریا سارنواونی

میپردازد همچیین نقش برجستهساازی 3را در درک انتقاال مفااهیم مارت

2

باه ارزیاابی

مینشیید .به ی ارت دقیقتر ،مقال حاضر در پی پاسخ به این سئوال اسات کاه در چاارچو
عیااتی مورد اعار  ،پسوند «-گا » دارای چه سااتار مایایی است به تا یری ،ایان پساوند
چه جی ه یا جی ههایی از اقایت را در ارت اط با مکان رم گااری ماینوایاد؟ در ایان راساتا،
پس از ارائ پیشیی مختصری از موضوع مارفی اجوالی چاارچو نظاری ،در بخاش د م
بهکو

داد هایی از فرهیا

پرداات.

با ر

ساخن اناوری ( )1381باه بررسای موضاوع ااواهیم

1
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 .2نگاه شناختی به معنی

گرایش فراتر از انتظار به زبانعیاسی عیااتی رعد ف اییادة توجهاات باه ایان ر یکارد در
مطالاات زبانی که آن را به نظریهای مستق

زاییادة

تأثیرگاار ت دی نوود است ،بیع

اصولی است که در صدر آنها میتوان به رد نگا حوز ای باه زباان ریشاه داعاتن زباان
هوگااانیهااای آن در اصااول الگوهااای یااام عاایااتی مشااترک بشااری اعااار نوااود .امااا
اصلیترین عااص ر یکرد عیااتی را باید در نوع نگا این ر یکرد به مسئل مایی جساتجو

کرد (لی .)2 :2002 ،1نگا به درک تولید مایی در قالب مقولهبیدیهای مفهومی

2

زبانی

قائ عدن به پویایی الق مایی ،طای فراییاد مفهاومساازی  3از مؤلفاههاای زیربیاایی ایان

ر یکرد هستید .به ت ع این نگا است که محققان این حوز  ،گویشاوران را عایسات دریافات

ییااوان پویااا پاارطوطااراق «مفهااومساااز» 4ماایدانیااد توای ا کوتااری بااه اسااتفاد از اژة
«گویشور» 5دارند .بر اساس این ر یکرد ،بر االف دیدگا های سیتی ،این زباان نیسات کاه
بین ییاصر موقایت از ی

سو ،ی ارات ییاصر زبانی از سوی دیگر تیاارر یا

ایجاد مینواید بلکه مفهومساز است که فااالنه جی ااصی از موقایت را بهکو

باهیا
ی اارات

ییاصر زبانی رم گااری مینواید از این ر گویشاوران مختلاف موکان اسات از یا
موقایت مشابه ،رم گااریهای مختلف در نتیجاه مفهاومساازی مایاای متفاا تی داعاته
باعید .این امر نشااندهیادة اناطااف پاایری نظاام زباانی در درک بیاان مفااهیم م تیای بار

نیازهای گویشور در بافتهای مختلاف مای باعاد .باه تا یار گیرارتا  ،)141 :1985( 6نظاام
مقولهای تیها در صورتی میتواند کارآمد یو نواید که با ر د هر داد

موقایات جدیاد

بهعک اساسی دچار دگرگونی نگردد اما در یین حال آنقدر اناطافپایر باعاد کاه ااود
را بااا موقایااتهااای جدیااد متتیاار تط یااق دهااد .د ر یکاارد اساساای کااه سااای در ت یااین
مقولهبیدی مفهومی زبانی داعتهاند ر یکرد سیتی مت لور در نظری عارای الزم کاافی

1
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ر یکرد متأار متجلی در نظری سرنوون میباعید که در ادامه بهطور اجوال باه مقایسا ایان
د ر یکرد میپردازیم.
بر اساس دیدگا سیتی که ریشه در آرای ارسطو داعته قرنها م یای درک توصایف
مقولهبیدی بود است ،هر مقوله دارای عرایطی الزم کافی در نظر گرفته میعد که بر این
اساس هو ایضای مقوله باید دارای چیان عرایطی باعید .به ی ارتی ،یضویت در مقولاههاا،
تابع قایدة «هوه یا هیچ» بود

به این ترتیب مرز مقولههاا چاه در ساطی مفهاومی چاه در

سطی زبانی مشخص ر عن انگاعته نویعود .اما اقایت این است که این مسائ اساساً باا
اقایتهای موجود در مسئل مقوله بیادی چاه در ساطی عایااتی چاه در نواود زباانی آن
متایرتهای زیادی دارد .بسیاری از ناکارآمادیهاای ایان نگاا کالسای

را یتگیشاتاین

( )1945مطرح ساات بادها مطالاات تجربی میدانی از جولاه مطالااات ل اا
در ده هفتاد قرن بیستم ،جود این ایرادها را بهکو

2

رش

1
3

داد هاای زباانی باه اث اات رسااندند

(تیلور .)1995 ،4مجووی مطالاات در این حوز  ،باالاص مطالاات ر ش (ر.ک .انگارر

5

اعویت :2006 ،6فصا هاای ا ل د م) ،میجار باه ارائا نظریاهای جاایگ ین باا ناام نظریا

سرنوونها ،7در ت یین مسئل مقولهبیدی گردید .بر اساس این نظریاه ،ی اارات یاا مقولاههاای
زبانی دارای ع کهای از ماانی حول ی

مایای مرک ی ،یا هوان سرنوونیاند .باا ایان تا یار

مقولههای زبانی دارای سااتاری عاایی یا مرک  -پیرامونی میباعید کاه در آن ایضاا باه
تا یری ماانی مختلف دارای ع اهتهایی نس ی با مایای مرک ی میباعید هر چه از مرکا
به سوت حاعیه ع ک مایایی حرکت نوااییم ،ایان عا اهتهاا کوتار کوتار مایعاوند .باه
ی ارتی ،در این ر یکرد یضویت در مقولهها باه صاورت مادرو ناه هواه یاا هایچ در نظار
گرفته عد است .عاایی بودن ،به مایای سیال بودن ماهیات مقولاههاای مفهاومی زباانی،
اب اری مهم در دست گویشوران در راستای استفادة االق زایا از زبان اسات کاه توانساته
1
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است توصیف تحلی های ارزعویدی را در زمییه مساائ مهوای مانیاد چیادمایاایی ،بسا
مایایی ،تتییرات زبانی توصیف سطوح مختلاف زباانی بارای زباانعیاساان موکان ساازد.
گرچه مطالاات ا لیه در این چارچو یودتاً بر مقولههای یییی ملووس متورکا بودناد،
بهتدریج ،این ر یکرد توانست برای توصیف ت یین انواع مقولهها در سطوح مختلف زبانی
از کوچ

ترین تا ب ر ترین همچیین در ت یین انوایی از پدید ها فراییدهای زباانی باه

کار گرفته عود (تیلور1995 ،؛ لی .) 2002 ،لیکاف

1

بار گون )1988( 2بار اسااس هواین

آرا ،نظری ماییعیاسی اژگانی عیااتی 3را مطرح نوودند؛ نظریاهای کاه در مطالاا مایای
اژگان زبانی ،م اح

عیااتی از جوله مقولهبیدی استاار

مجاز را ماورد توجاه اااص

قرار میدهد .در هواین راساتا ،لای ( )44-45 :2002باا باهکاارگیاری ایان چاارچو بارای
توصیف سااتار ند  ableدر زبان انگلیسی نشان مایدهاد کاه مایاای ایان مقولاه ،سایال
حاص تاام بین پای فالی پسوند است بهتا یر دقیقتر ،مایای کا

بین ماانی ال ته قالبها 4یا هوان دانش پیشزمیی مرت

اژ حاصا تااما

با د بخش آن میباعاد در ایان

میان مایای فا  ،مایای پسوند را به سوت سویی ااص هدایت مینواید .این هوان چی ی
است که تحتتأثیر بافت قالب ،بای

بس مایایی گا استااری مایای سرنوونی پساوند

ایجاد ضر رت در نظرگرفتن سااتاری عاایی برای آن میگردد.
برجستهسازی بخش ااصی از اقایت ،در کیار قالبها پیشزمییاههاای فرهیگای کاه

مفهومساز دارد از یوام اصلی ایجاد برداعت 5ااص از اقایت در ذهن ا

اناکااس ایان

برداعت ااص در قالب رم گااری زبانی میباعد .مفهاومساازان مختلاف موکان اسات از
ی

اقایت مشترک در دنیای بیر ن برداعتهای متفا تی داعته باعاید .ایان از آن جهات

است که هر کدام از آنها با توجه به بافت موقایتی ،پیشزمییهها ،دغدغههاا نیازهاای ااود
بخش ااصی از اقایت را بیشتر ماورد توجاه قارار مایدهیاد باهی اارتی آن بخاش را در

1
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3
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پیشزمییاه 1قارار داد

برجساته مایکییاد ساایر بخاشهاا را باه پاسزمییاه 2راناد

از

رم گااری زبانی آن اجتیا می رزند.
ر یکرد عیااتی به ماییعیاسی مقولهبیدی در قالب نظری سرنوونهاا کوا

عاایانی

به ت ین مسئل چیدمایایی در زبان نوود اسات .گرچاه باهطاور سایتی چیادمایاایی یگگای
اژ های زبان در نظر گرفته میعد اما بهتا یر تیلور ( ،)142 :1995سایر مقولههاای زباانی از
جوله مقولههای ساات اژی مانید یدد مقولههای سااتواژی -نحوی مانید زماان نواود
انواع ماانی آنهاا

حتی مقولههای نحوی مانید انواع جوله دارای یگگی چیدمایایی بود

در قالب ع کههای مایایی قاب توصیف میباعید .در زبان فارسی نی این ر یکرد در مطالاا
چیدمایایی تادادی از مقولهها به کار گرفته عد است .از جوله چیین مطالااتی مایتاوان باه
زاهدی محودی زیارتی ( )1390در زمیی عا ک مایاایی حارف اضااف «از» یاا گلفاام
یوسافی راد ( )1388در زمییا حارف اضااافه «در» اعاار نوااود .عاریفی ( )1388بااه مطالاا
عیااتی فا «افتادن« فامیلی ( )2008به بررسی چیدمایایی فا سا
فارسی پردااتهاند .این مطالاات سای داعتهاند با کو
ی

«ااوردن» در زباان

چارچو یادعد

باا دساتیابی باه

ع ک مایایی مسئل چیدمایایی را در مورد مقولههای مورد نظرعان بهطاور نظااممیادی

مورد بررسی قرار دهید .بهکارگیری چارچو عیااتی در مطالا فراییادهاای اژ ساازی
بااه یااگ ناادهای زبااان فارساای کوتاار مااورد توجااه بااود اساات .مطالاا حاضاار سااای دارد
پسوندهای مکانی زبان فارسی را در چیین قال ی مورد توجه قرار دهد.
با این مقدمه ،اکیون در بخش سوم باه بررسای عا ک مایاایی پساوند «-گاا » باهکوا
چارچو مطرحعد میپردازیم.
 .3شبکة معنایی «-گاه»

هوانگونه که در مقدمه اعار عد ،پسوند «-گاا » یکای از پساوندهای مکاانسااز در زباان
فارسی است .این پسوند در مقایسه با پسوندهای «-دان»-« ،دانی»-« ،کد »-« ،زار»-« ،ستان»
«-ی» بیشترین بسامد استفاد در ساات کلوات مشاتق مرباوط باه مکاان را دارا مایباعاد
foreground
background

1
2
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(رفیای .)1386 ،در ادامه به بررسی سااتار مایایی این پسوند در قالب ی

مقول عااایی

متأثر از برجستهسازی جی ههای مختلفی از اقایت میپردازیم.
 .1 .3معنای سرنمونی «-گاه»

در نگا ا ل به بیشتر کلوات مشتقی که محصاول افا د عادن ایان ناد هساتید ،مایتاوان

دریافت که «-گا » با اف د عدن به اسوی با مایایی یییی یا ذهیای ،مفهاوم «محا انجاام
کار» را به ترکیاب اضاافه ماینوایاد .بارای نووناه ،اژة مرکاب «الوتگاا » کاه ترکی ای از
«الوت (الوت کردن) - +گا (مح انجام یو )» میباعد ،مایای «محا الاوت کاردن»
را میتق مینواید .تاداد زیادی از ترکی اات حاصا از ایان فراییاد دارای ایان مایای یایای
«مح انجام یولی ااص» میباعید .این مایای «-گا » را مایتاوان مایاای سارنوونی آن در
نظر گرفت .یال بر کلی ییییتر بودن این مایی ،پربساامدتر باودن آن نیا مایتواناد در
رسیدن به چیین برداعتی مؤثر باعد چرا که بهتا یر تیلور ( ،)54 :1995بساامد بااالی قاوع،
گرچه بهتیهایی نویتواند دلی سرنوون عدن باعد اما نشان اصالی سارنوون باودن اسات .از
میان  154دادة مورد بررسی ،در  104مورد یایی ن دیا

باه  67/5درصاد داد هاا-« ،گاا »

دارای این مایی میباعد که در زیر به برای از آنها اعار میعود:
 .1الوتگااا  ،اوابگااا  ،درمانگااا  ،کارگااا  ،نوایشااگا  ،سا قتگا  ،گااارگا  ،ی ادتگااا ،
گردعگا  ،مخفیگا  ،رزمگا  ،تاویرگا  ،سکونتگا  ،عاکیجهگاا  ،آموزعاگا  ،تکیاهگاا ،
پاالیشگا  ،ید گا  ،رزعگا  ،لت عگا
ال ته این نکته را باید در نظر داعت که حتی در این موارد هام ،مایای کا
جوع مایی اج ای آن نیست چرا که در اکثر موارد در مایای ک
حاعیهای جود دارد که در هیچ ی

اژ  ،مااادل

اژة مشتق ،ییاصر مایاایی

از د ج ء آن جود نداعته است .برای مثال ،بسیاری

از اژ هاای دارای مایای سارنوونی «-گاا » ،یااال بار «محا انجاام دادن یولای ااااص»،
تخصصی عدن مؤسسه بودن این مح ااص را نی با یگگیهایی چاون داعاتن قاوانین
مقررات ااص سااتار مدیریت مشخص در اود دارند که این مایی اایر در هیچ یا
از د ج ا ء اژ جااود ناادارد .از جول ا ایاان مااوارد ماایتااوان بااه اژ هااای «آموزعااگا »،
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«آزمایشگا »« ،کارگا »« ،ی ادتگا »« ،نوایشگا » بسیاری دیگر از اژ های این دسته اعاار
نوود .حتی در مواردی هم که مایی «مؤسسه» در مایی ک چیاین اژ هاایی نیسات ،مایاای
حاعیهای دیگری جود دارد که بر جواع مایاای اجا ا افا د عاد اسات .بارای مثاال ،در
«زیستگا » «چراگا » مفهوم «قلور یی دارای مرز مشخص عرای آ

هاوایی اااص»

جود دارد در حالی که در «کوییگا » «عکارگا » مفهوم «دارا بودن یگگیهاایی ااصای
که امکان کوین یا عکار کردن در آن باعد» ،در مایای ک به چشم میاورد .این مسائله
در راستای یکای از م احا

اصالی زباانعیاسای عایااتی یایای درک گشاتالتی اسات کاه

برگرفته از اصول ر انعیاسی گشتالتی میباعد .درک گشاتالتی از اقایات بادین مایاسات
که مفهومساز به کو
(ایوان

1

مکانیسمهای عیااتی از تجرب ناقص درکای کاما پیادا ماینوایاد

گرین.)2006 ،2

اژ های دارای این مایای سرنوونی هویشه هم با این ییییات بارای انتقاال مایاای ماورد
نظر به کار گرفته نشد اند .فراییدهای استاار

مجاز نی گا بای

بس یا تتییر مایای کا

اژ مشتق میگردند؛ چیان که اژ «قدمگا » از مایی «مح قدم زدن» باهصاورت مجاازی
در مایای «جای پای افراد مقدس» به کار رفته اسات باهتا یاری یالقا سا یت اجااز داد
است تا بهجای مالول که در اییجا ردپاا مای باعاد ،یلات کاه هواان قادم زدن اسات ماورد
استفاد قرارگیرد .بهکارگیری «نظرگا » «دیدگا » در مایی انت ایی نی ناعی از نویی بس
استااری است .این د طی نگاعتی استااری از مایایی یییی به مایای مجاازی تتییار ماهیات
داد اند .از جوله موارد پیچید تر میتاوان باه اژ هاای «نشایویگا »« ،نهانگاا » «گیجگاا »
اعار کرد که در آنها پس از عک گیری اژة مرکاب ،یا

نگاعات اساتااری یاا ارت ااط

مجازی در ایجاد مایی مجازی نهاایی دایا باود اسات« .نشایویگا » در مایای ا ل مااادل
«جای نشستن» است اما در مایی ثانویه با اسط مجاز از ناوع مجاا رت باهمایای یضاوی از
بدن است که هیگام نشستن ر ی مح نشستن قارار مایگیارد مانیاد اژة کوتار مساتاو

Evans
Green

1
2
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«نهانگا » برای اجتیا از کاربرد دژ اژ  1مورد استفاد قرار گرفتاه اسات .باه هواین ترتیاب
«گیجگا » نی مجازاً بر اساس یالق س یت در مایی «عقیقه» به کار میر د.
هوانگونه که اعار عد ،داد هایی با بسامد باال ،ما را به سوت لحاظ نوودن «مح انجام
کاری» بهییوان مایی سرنوونی پسوند «-گا » در ترکی ات مرت

با مکان سوق میدهاد .اماا

در نظرگرفتن این مایی زمانی مسئلهسااز مایعاود کاه باا مثاالهاایی از ایان دسات مواجاه
میعویم:
 .2ایوهگا  ،دانشگا  ،دزدگا  ،ق لهگا  ،درگا  ،قلو گا
بدیهی است که مایی اژ های نوون ( )2را نویتوان بهطور مساتقیم سرراسات «محا
انجام یولی» که در بخش اسوی آمد است دانست چرا که در ترکیاب «-گاا » باا «ایواه»،
«دانش»« ،دزد»« ،ق له»« ،در» «قلاو » ،آنگوناه کاه در ماورد مثاالهاای ( )1دیادیم ،انجاام
یولی بهعک ر عن تصریی نشد است .با این ا صاف ،د راهکار برای ح این مسئله باه
نظر میرسد .ا ل ایانکاه باا توجاه مشاک پایشآماد باهدن اال مایاایی دیگار ،جا آنچاه
تحتییوان مایی سرنوونی برای «-گا » طارح کاردیم ،باعایم .در ایان صاورت بارای حا
مشک مرت

با حد د ی

سوم داد هاا ،د ساوم داد هاا را کاه باا مایای پیشایهادی کاامالً

سازگار هستید ،نادید گرفتهایم که این راهکار میطقی به نظر نویرساد .را د م ایان اسات
که با پایرش هوان مایای سرنوونی در قالب چارچو عاایی کاه در بخاش ق ا باه آن
اعار عد ،به دن ال آن باعیم که رابطهای میطقی بین مایی سارنوونی «-گاا » مایای آن در
اژ هایی مانید کلوات ( )2بیابیم .عم زبانی نی نشان میدهد با اینکه اژ هایی از نوع اایر
مستقیواً بر مح انجام یولی داللت ندارند ،گاویی در پاسزمییا ااود باا انجاام یولای در
ارت اط هستید.
در راستای راهکار د م باید گفت که بر االف تیاقض تاارضای کاه در نگاا ا ل باه
داد هایی مانید ( )2به نظر میرسد ،این داد ها نی رگههاایی از مایای سارنوونی را در ااود
دارند اما هر کدام با مقداری فاصله گرفتن از مایای ا لیه سرنوونی ،بسته به موقایت نیاز
گویشور در فرایید زبانی نقش اود را ایفا ماینواییاد .در حقیقات ،آنگوناه کاه در مقدماه
taboo word

1
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ذکر عد ،این مفهومساز است که از موقایت بهییوان ی

کا  ،تیهاا بخاش یاا بخاشهاای

ااصی را که از نظار ی اهویات بیشاتری دارد انتخاا کارد

در رم گاااری زباانی آن

موقایت بر آنها تأکید میکید یا به تا یاری باا رم گاااری زباانی اااص ااود ،آن جاه از
اقایت را برجسته مینواید .در مایی سرنوونی «-گا » یایی «مح انجام یولای اااص» ،د
ییصر مکان قوع انجام یو بهطور ر عن جاود دارناد .اماا انجاام یوا دارای ییاصار
مختلفی از جوله یام یا کییدة کار ،زمان قوع ،مکان قوع ،دلی انجام یو  ،ابا ار انجاام
یو  ،هدف انجام یو  ،نتیج انجام یو

مواردی از این دست میباعاد کاه هار یا

از

این موارد میتواند توجه مفهومساز را بیشتر از سایر ییاصر به اود جلب نواید .در این میاان
ن اید نقش بخش اسوی را در سوت سو دادن به مایی پساوند برجساتهساازی مفهاومی
عک گیری مایای ک نادید گرفت.
اکیون با توجه به آنچه گفته عد به بررسی سااتار عااایی مااانی مختلاف «-گاا » در
ارت اط با مایی سرنوونی در داد هایی که در ااتیار داریم ،میپردازیم.
 .2 .3برجستهسازی هدف /نتیجة انجام عمل

ا لین حلق مایایی در حول مایی سرنوونی «-گا » ،در اژ هایی قاب مشااهد اسات کاه در
آنها هو ییاصر انجام کار در پاسزمییاه قارار دارناد هادف /نتیجا انجاام یوا در آنهاا
برجستهسازی عد است .به ی ارتی بهجای ارجاع به اسوی که دربردارندة مفهوم انجام یو
باعد ،اسوی که به هدف یا نتیج انجام آن اعار دارد در بخش اساوی باه کاار رفتاه اسات.
موارد ( )3دارای چیین سااتار مایایی هستید:
 .3دادگا  ،دانشگا  ،ارمیگا  ،بسترگا  ،نیر گا  ،آماجگا  ،نوعگا  ،آبگاا  ،ایواهگاا ،
دامگا  ،پیشگا  ،آتشگا  ،بیدرگا  ،میدانگا
در اژ های «دادگاا » «دانشاگا » کااری کاه انجاام آن ماورد انتظاار اسات باهترتیاب
«دادرسی کردن» «م ادل دانش» میباعد .اما هیچ ی

از این د بهطور مستقیم آنچیاان

که در موارد سرنوونی از آنها یاد عد ،باه محا انجاام دادن ایان کارهاا ارجااع ندارناد .در
حقیقت ،در این مواد هدف از انجام یو که در این د مورد بهترتیاب دساتیابی باه «داد»
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«دانش» میباعد ،برجسته عد است .بهی ارتی بهیلات اهویات ایان جی اه از یوا  ،باهجاای
اعارة مستقیم به «مح انجام یو » ،گویی مح «هدف یوا » یایای محا «داد» «داناش»
رم گااری عد است .ط یای است که انتظار از «دادگا » «دانشگا » باهترتیاب رسایدن باه
«داد» «دانش» بهییوان ماحص فاالیتهای آنها است اینکه چه کسی ،با چه اب اری ،در
چه زمانی به این هدف میرسد یا سایر ییاصر یو به پسزمییاه راناد عاد اناد .بیاابراین
دید میعود که تحتتأثیر یااملی کااربردعایااتی-« ،گاا » در تااما باا اسام پایا ااود
اندکی بس

تتییر مایایی را متحو عد است پس از کمرنا

عادن مایای سارنوونی،

مایایی حاعیهای را به اود گرفته است .اییجاست که میتوان دریافت حتی در عک گیاری
سااتار کوچ

ترین احدهای زبانی (در اییجا اژ سازی

نداف ایی) ،احدها ساطوح

کالنتر حوز های سیعتر (در این موارد اایر ییاصر کاربردعیااتی) نی بهااوبی دایا
هستید نقش اود را ایفا میکیید؛ مسئلهای که در راستای رد نگا حوز ای به زباان کاه از
اصول ر یکرد عیااتی است ،جای تأما ماییاباد .در ماورد «نوعاگا » «آبگاا » نیا کاه
بهترتیب به مایای «یاات گیاهی که مح تولیاد ناوش اسات» «یضاوی از بادن کاه محا
جوع عدن آ زاید است» یا هوان «مثانه» میباعاید ،برجساتهساازی هادف از انجاام یوا
بهجای ک یو

رم گااری زبانی بر اساس این برجستهسازی در نتیجه فاصله گرفتن از

مایای سرنوونی مشهود است.
در مواردی که در سطور باال مورد بررسای قارار گرفات ،یوادتاً برجساتهساازی هادف
یو مد نظر بود .با این حال به نظر میرساد در نووناههاایی مانیاد «بیادرگا »« ،پیشاگا »،
«میدانگا » آنچاه برجساته عاد اسات نتیجاه بالفاا یوا باعاد .از ایان ر سات کاه ماثالً
«بیدرگا » به مایی مکانی نیست که قرار است در آنجا بیدری سااته عود بلکاه از ق ا ایان
اتفاق افتاد است.
عاید بتوان گفت تفا ت رریفی که بین اژ های این دسته دست ق

جاود دارد ایان

است که در اییجا اعار به نتیج بالفا انجام یو در اژ رم گااری عاد اسات .در ایان
میان نوونههایی نی به چشم میاورند که در آنها عااهد هار د جی ا مایاایی -باا توجاه باه
بافت -قاب استی اط مینواید .بهییوان نوونه در «ایوهگا » هار د مفهاوم «محا باالقو برپاا
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نوودن ایوه»« ،محلی که ایوهها (بهصورت بالفا ) در آنجا برپاعد اند» جود دارد .این
مطلب در مورد «دامگا » نی صادق است.
از ارکان دیگر انجام یو که برجستهسازی آن موکن است میجار باه مادرو عااایی
عدن مایای مشتقات مورد بح

گردد ،یام یا هوان انجامدهیدة یو است که در ادامه به

آن میپردازیم.
ال ته به نظر میرسد توای بین د نوع برجستهسازی هادف یوا

نتیجا یوا نیااز باه

مطالاات بیشتر بر ر ی داد های مختلف دارد .از این ر ست که در پگ هش حاضار ایان د
نوع به دلی قرابت باال در ی

زیر بخش احد ارائه گردید اند.

 .3 .3برجستهسازی انجامدهندة عمل

از جوله مواردی که در نوونههای ( )2مطرح عد گیجاندن آن در قالاب مایاای سارنوونی

بسیار دعوار به نظر میرسید ،اژة «دزدگا » باهمایای کوییگاا یاا پیاهگاا دزدان (فرهیا

بر

سخن) است .چیان که دید میعود ،در اییجا از ییاصر مختلف فا «کوین کاردن»

یا «پیا گرفتن» یام انجامدهیدة کار برجساته عاد اسات .عااید پرساید عاود کاه چارا

«دزدگا » را به «مح دزد» تأ ی نکییم کار تحلی را ساد نیواییم؟ مسائله اییجاسات کاه

ا الً این اژ بر اساس فرهی

سخن بهمایای «مح کوین کردن» یا «پیاا گارفتن دزدان»

آمد است ثانیاً اگر به رم گااری مفهوم فالی در این اژ در زباان فارسای احسااس نیااز

نویعد ،احتواالً جود ترکی ی با پسوندی دیگر بهجای «-گا » مانید «-ستان» («*دزدستان»
در قیاس با «مردستان») موکن میعد بر این اسااس ،در چیاان عارایطی اژة «دزدگاا » باا
توجه به اص اقتصاد زبانی کمکوعی در زبان فارسی جود نداعت .نوون دیگری از ایان
نوع انشقاق مایاایی باهکوا

برجساتهساازی را در اژ هاای «لشاکرگا » «عایراوارگا »

مشاهد مینواییم .با هوین نگا است که جود اژة قدیوی «دا رگا » -بهمایی «محکواه»-
در زبان فارسی ،ط یای ال ته جالب به نظر میرسد.
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 .4 .3برجستهسازی ابزار و یا مجرای انجام عمل

گا از هو ییاصر موجود در موقایت انجام کار تیها اب ار انجام کار برجسته میگاردد .ایان
یاملی است که به پیچیدگی درک مایای «-گا » در ترکی ی مانید «دستگا » یا «لیگرگاا »
میجر عد است .در حقیقت در اییجا کلو «دست» «لیگر» در راهر نشاانی از انجاام یوا

ندارند اما اگر ک صحی ر یاداد در نظار گرفتاه عاود مایتاوان مایاای ترکیاب را باه ایان
صورت تأ ی نوود :محلی که دست /لیگر(اب ار انجام) بای
داعتن رابط مجازی یا بهتا یری یالق ک

انجام کاری میگردد .در نظر

ج ء که بین دست یاما انجاام کاار جاود

دارد ،در درک این جه از مایای ترکیب «دستگا » رگ مایایی جدیادی کاه «-گاا » در
آن به اود میگیرد ،نقش مهوی دارد .عاید میطقی به نظر رسد کاه ایان انگیا ش کااربرد-
عیااتی را که به هر حال ی

دستگا  ،جایگ ین اب ار انسان در انجام یو  ،یایای دسات ا

میعود برای توجیه دلی عک گیری مایای اایار برجساتهساازی ابا ار در چیاین ترکی ای
جدی گرفت.
مفهوم ن دی

به اب ار انجام یو  ،مجرای انجام یو است که بهجاای اعاار باه انجاام

یو در اژ های «درگا »« ،گلوگا » (بهمایی مح

ارد عدن با اساط اساتاار )

اژ ای

قدیوی مانید «گدارگا » (به مایی مح ی ور کردن) برجستهسازی عد است.
 .5 .3برجستهسازی جهت انجام عمل

از حوز هایی که در آن صرف انجام یو بهاودی اود ارزش باالیی ندارد مگار ایان کاه
نیت جهتی ااص داعته باعد ،حوزة رفتارهای ماه ی دییی است .ایان ییصار فرهیگای
بهنحو جال ی اود را در نوع بس مایایی از مایای سرنوونی در ترکیب «ق لهگاا » (باهمایای
ی ادتگا ) نشان داد است .در پسزمیی مایای این اژ «مح انجام یوا ی اادت کاردن»
جود دارد اما بهجای نوود یافتن ک یو ی ادت کردن ،یا

1

جی اه از ایان رفتاار کاه بار

اساس انگی شها تاالیم مااه ی فرهیگای اصالیتارین ییصار در فراییاد ی اادت کاردن
1

جالب آن که در تاریف ارائه عد در فرهی

دهخدا برای این اژ مفهوم جهت نی گیجاند عاد اسات ایان اژ

چیین تاریف عد است« :هر جایی برای ی ادت کردن در جهت ق له).
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است ،یایی ق له ،بهییوان جهت مقصد ی ادت برجسته عد است .میبیییم که باز هام باین
سطی ارد زبانی اعتقاق اف دن پسوند سطی کالن فرهی
دارد .این تاام

ارت اط ن دی

چه رابط تیگااتیگی جاود

در ترکیب «عارمگا » کاه در بخاش بااد باه آن پردااتاه

میعود جای عگفتی دارد.
 .6 .3برجستهسازی معلول
«عرمگا » نه بهمایی «مح عرم کردن» ،مانید آنچه در «عکارگا » «الوتگا » تحتییوان
مایی سرنوونی دیادیم ،بلکاه باهمایای یضاوی از بادن انساان کاه «دیادن» آن بایا

عارم

میعود ،میباعد .پس اتفاقی که در این رم گااری زبانی افتاد است ،برجستهسازی مالول
انجام یو «دیدن» ،در اییجا «عرم» است .ااستگا فرهیگی این جی جدید مایایی نقشای
که این اژ در اجتیا از بهکارگیری ی

دژ اژ دارد جالب توجه است .ایان نقاش اایار

در بخش ( ).1 .3در مورد اژ های «نشیویگا » «نهانگا » نی مشاهد گردیاد .اژة قادیوی
«کییهگا » که در مایای میدان جی

(مح جیگیدن) به کار رفته است نی باهااوبی در ایان

دسته قرار میگیرد .در اییجا نی کییه بهییاوان مالاول یوا جیگیادن رم گاااری مایعاد
است.
 .7 .3برجستهسازی زمان انجام یا وقوع عمل
به با ر لیکاف ( )1993در نگاعت استااری مفهومی

1

در بس مایاایی ،جهات نگاعات

بس از مفاهیم حوز های یییی به سوت مفاهیم حوز های ذهییتار مایباعاد .باه هواین
جهت ط یای به نظر میرسد مایی زمانی «-گا » نی ناویی بسا اساتااری از مایاای مکاانی
این پسوند باعد .بر این اساس در این مایی «-گا » ،مؤلف مایایی «مح انجام یو » آنقادر
کمرن

است که بهسختی تیها با در نظر داعتن محاور زماان قابا تصاور درک اسات.

اگر زمان را بهت ع کامری« )5 :1985( 2مکان قوع ر ی محور زمان» بادانیم ،آنگاا رابطا

«-گا » مکانی «-گا » زمانی ملووس اواهد عد توصیف تحلی

اژ هایی که در آنهاا

conceptual metaphorical mapping
Comrie

1
2
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زمان قوع کار بهجای ک کار یا سایر ییاصر آن برجساته عاد اسات ،قابا درک اواهاد
بود .در ترکی ات «سحرگا »« ،ص حگا »« ،عامگا »« ،عا انگا » ماواردی از ایان دسات نیا
مایی سرنوونی بسیار کمرن

در پسزمییه جود دارد اما زمان قوع کاامالً برجساته عاد

است .به ی ارتی اژ های یادعد را میتاوان باهترتیاب مااادل «محا

قاوع فارا رسایدن

سحر ،ص ی ،عام عب» بر ر ی محور زمان در نظر گرفت.
 .4نتیجهگیری

در این مقاله ع ک مایایی پسوند مکانساز «-گا » با تکیه بر اصول ماییعیاسی عیااتی کاه
مایی را پدید ای پویا اناطافپایر در ارت ااط باا تا یار باراا مفهاومسااز از اقایات باه
کو

ساز کارهای عیااتی میداند ،مورد بررسی قرار گرفت .در ایان راساتا باا توجاه باه

بسامد باال مالحظات کاربردعیااتی« ،محا انجاام دادن یولای اااص» باهییاوان مایاای
سرنوونی این پسوند مشخص گردید .این مایای سارنوونی در مرکا عا ک مایاایی «-گاا »
بههورا ییاصر کاربردعیااتی ،نقش کلیدی را در استفاد از این پسوند با توجاه باه رقابات
بین ندهای مکانساز در زبان فارسی بر یهد دارد .نکته اییجاست که این چیین مایایی ،ناه
بهییوان عرط الزم کافی ،بلکه بهییوان مرک یترین مایای موجود برای این پسوند یوا
مینواید بهنحوی که در بافتهای مختلف ،بسته به نیاز ارت اطی ،جی مایایی ااصی از ایان
مایی مرک ی مورد تأکید برجستهسازی قرار میگیرد سایر جی اههاا در پاسزمییاه قارار
میگیرند .این برجستهسازیهاا عاام برجساتهساازی هادف از انجاام یوا  ،نتیجا یوا ،
انجامدهیدة یو  ،اب ار یا مجرای انجام یو  ،جهت انجام یو  ،مالول نهایتاً ،زمان انجاام
یو میباعید .در زیر ،ع ک مایایی پسوند «-گا » نوایش داد عد است:
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شکل  .1شبکة معنایی پسوند مکانساز «-گاه» در زبان فارسی

نکت جالبتوجه این است که حتی در نقشآفرییی مایایی چیین احد کوچکی از زباان
پسوند نی انگی شهای کاربردعیااتی گا فرهیگی بهطور فاالی ایفای نقاش

بهییوان ی

مینوایید .از طرفی باید اذیان داعت که نویتوان نقش بس استااری تاویمهای مجاازی
را در عک گیری سااتار عاایی مقول « -گا » نادید گرفت.
منابع
انوری ،حسن ( .)1381فرهی

بر

سخن .تهران :سخن.

دهخدا ،یلی اک ر ( .)1377لتتنامه .چاا

د م از د رة جدیاد .تهاران :انتشاارات دانشاگا

تهران.

رفیای ،یادل ( .)1386نگاهی به یولکرد مایایی پسوندهای اعاتقاقی زباان فارسای .پایاانناما
دکتری .دانشگا یالمه ط اط ایی.
زاهدی ،کیوان یاطفه محودی زیارتی (« .)1390ع ک مایایی حرف اضاف فارسی «از» در
چهارچو
.67

ماییعیاسی عیااتی» .تاز های یلوم عیااتی .سال  .1عوارة  .1صاص -80

123 / ) پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س- فصلنامة علمی

 تااز هاای یلاوم.»فا چیادمایای فارسای

 «ر یکردی عیااتی به ی.)1388(  لیال،عریفی

.1-11  صص.4  عوارة.11  سال.عیااتی

Brugman, C. & G. Lakoff (1988). "Cognitive Topology and Lexical
Networks".
Lexical Ambiguity Resolution. S. Small, G. Cottrell & M.
Tannenhaus (eds.). San Mateo, CA: Morgan Kaufman. pp. 477-507.
Comrie, B. (1985). Tense. Cambridge: Cambridge University Press.
Evans, V. & M. Green (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction.
Cambridge: Cambridge University Press.
Family, N. (2008). "A Constructionist Account of the Light Verb
‘xordœn’ “eat” in Persian". From Polysemy to Semantic Change. M.
Vanhove (ed.). Amsterdam: John Benjamin B. V. pp. 139-166.
Geeraerts, D. (1985). Paradigm and Paradox: Explorations into a
Paradigmatic Theory of Meaning and its Epistemological
Background. Leuven: Leuven University Press.
Golfam, A. & F. Yousefi Rad (2010). "A Cognitive Semantic Approach
to Persian Spatial Prepositions, A Pedagogical Perspective, Case
Study: Persian Preposition /dœr/". Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji.
No. 56. pp. 167-179.
Lakoff, G. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor". Metaphor
and Thought. 2nd ed. A. Ortony (ed.). Cambridge: Cambridge
University Press. pp. 202-251.
Lee, D. (2002). Cognitive Linguistics: An Introduction. 2nd Edition.
Oxford: Oxford University Press.
Taylor, J. R. (1995). Linguistic Categorization, Prototypes in Linguistic
Theory. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.
Ungerer, F. & H. J. Schmid (2006). An Introduction to Cognitive
Linguistics. London: Longman.

Journal of Language Research (Zabanpazhuhi)
VOL. 10, NO. 18, 2016
http://jlr.alzahra.ac.ir

A Study of the Semantic Network of “-gah” Suffix of
Location in Persian: A Cognitive Perspective1
Hadaegh Rezaei 2
Adel Rafiei3
Received: 2012/12/17
Accepted: 2013/12/17

Abstract
As a suffix of location of high frequency, “-gah” is attached to
different nouns to create a kind of radial semantic structure.
Drawing upon data from contemporary Persian, this paper tries to
determine the prototypical meaning, semantic network, and
structure of this suffix modeled as a radial category within the
framework of cognitive semantics, and to determine what semantic
structure this linguistic category has, and what aspect/aspects of
reality it encodes with regard to location. The findings show that
while it holds the prototypical meaning of location of action,
affected by its nominal base frame this suffix entails the
foregrounding of parts of the meaning expressed by the base word
1
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in different linguistic contexts and in combination with different
nouns. In this analysis, the role of metaphor and metonymy, as well
as pragmatic and cultural elements, in creating a peculiar semantic
aspect using this suffix, and also in selecting this suffix and
preferring it over other suffixes of location in Persian are of great
importance.
Keywords: “-gah” suffix of location, cognitive semantics,
radial category, foregrounding

